Vergadering 29/04

WiNA

Aanwezig: Niels, Robin, Karen, Yasser, Alexander, Konijn, Lot, Lisa, Dries, Jorg, Bert,
Astrid
Afwezig: Peter,
Verontschuldigd: Hélène
Te laat: Björn, Rani
Praeses:
 Ghent University-truien
o mailtje naar de mensen die 1 besteld hebben
o er zijn mensen die al een trui genomen hebben zonder te zeggen/te
betalen >:(
 Konijn betaalt
 Evaluatie FK AV
o LILA niet erkend
 zit onofficieel wel nog in het FK (sportwedstrijden, beiaardcantus,
…)
 wordt begeleid voor een (eventuele) toetreding in 2014-2015
o Statutenwijziging
 praeses verplicht uit de opleiding (of schriftelijk verzoek)
 fk kringen moeten de wet volgen en hun leden aansporen dat ook
te doen
 fk-praesidium kan als college een advies uitbrengen over fk-seniorkandidaten
o VerkiezingsAV
 verkiezing nieuwe FK Senior
 7 mei, 19u, plenaire vergaderzaal Therminal
 alle kandidaten voor (vice-)praeses weten dat ze -als ze verkozen
zijn- mogen meekomen
o FK cantus
 ligt op 1 juli, dus zelfde datum als zwanenzang
 BBQ & Friteuse
o Nog niet uitgekuisd
o Björn en Jorg
 Zet hem in de kelder
 Verkiezingen
o online stemmen, mailtje sturen?
o onthoud tot vrijdag om 17u30 alle campagne-materiaal weg moet zijn (incl.
online)
 AB in de CB?
o Hun clubavond op maandag
o Als we op tijd zijn voor de cantussen vormt dat geen probleem voor ons
Vice-praeses:
 Evaluatie ereledenactiviteit
o Iedereen was content!
o €130 overschrijven op reknr. BE 13 7374 2523 7939
 Zwanenzang

o

Afrikaans/Braziliaans

Penning:
 Winst/verlies laatste activiteiten
 Ontgroening: - €80
 Cultuur: + €4,6
 Streekbieren: + €180
 Worstjes: ?
 Bicky’s: €303,9
 KBC: nieuw bakje, alles komt in orde tegen overgangsvergadering
 Kassa voor 12u-loop
o 1 voor bicky’s, 1 voor drank
 Muntjes kunnen we mss kwijt bij Maxim
 Chemica heeft nog niets gehad van LAN
o Komt in orde, kwam door problemen met bank
 Dries heeft affiches en plakband gekocht
Schachtentemmer:
 Evaluatie ontgroening
o Heel goed
o Misschien ander concept om ze meer te motiveren om die opdrachtjes te
doen
o Leuke foto’s
 Ondervraging? Toertjes rond zuid lopen tot je vragen hebt juist beantwoord
 Schachten die pagina op z’n West-Vlaams!
 Zwanenzang
o Eventueel verzetten naar 30 juni: OK
Pr Intern:


Niets

Feest:


Shotjesavond
o Auto in orde
 Vrijdag Karen en Jorg
o Niets met Jägermeister of zwarte vodka
o Spitbull: vragen aan Maxim
o Raketshotjes: gemakkelijk (duurder?)
o Nog iets met jenever (vorig jaar ice-tea met appel)
o Shiftjes komen

Sport:


12u-loop
o speciale rondes
 we doen wat we kunnen meedoen
 julienronde: gratis julien!
 Draag-de-praeses-ronde
o kom aub zo lang mogelijk
o Robin heeft Niels zijn bankkaart.
o Robin en Seba komen morgenvroeg hier alles halen

 Kbc-vlag
Opzet/afbraak
 We betalen elk €10 voor de medewerkers of breken zelf af (2-5 ’s
nachts) -> we betalen
o Lisa legt uit hoe je een vat aansluit
Sport-en-spel
o Volgende week:
Jenevervoetbal
o Boodschappenlijstje op het forum
o




Cultuur:
 Evaluatie kroegentocht
o Gemakkelijker om met kassa rond te gaan
o Goed
o De onvrije schipper en ’t einde ofzo: voor volgend jaar kunnen we een deal
sluiten
o Contacteer voor elk café eerst de baas
Cursus:



Boeken ophalen?
Aankoopprijs van de cursussen en boeken?

Pr Extern:
 Offertes
o Standaard Boekhandel
 Drukker en uitgever samen?
 Ok als goede contactpersoon
 Bancontact
 Perforeren
 Zakjes voor de eerstejaars
 Sponsoring in het algemeen: sponsoring in natura door prijs boeken
te verlagen, zodat wij grotere winst maken
 Nu nog niet afspreken met nieuwe pr’s en cursussen
o TopCopy
Scriptor:
 Strakske
o Er is niet veel te zeggen
o Komt er aan!
IT:


Devteam-rondgang
o Morgen in 3e bach: presentatie

Varia:




KBC-vlag op pr-extern vakje
Karen is het vergeten
We zagen om doopattestje van Robbert





Het is hier vuil
Lot vindt dat Niels moet dweilen ook
Lot heeft honger en wil samen met Niels eten, maar Niels kan niet

