Vergadering dinsdag 3 mei
Aanwezigen: 
Konijn, Sarah, Laura, Maggie, Julien, Vinanda, Bert, Blokkie, Sam, Robin,
Apostolos, Lucas, Yasser
Te laat:
Alexander, Xeno, Theo
Afwezigen:
Happie
Praeses








Streepjesstand
 Bordpraeses: update het bord (zie vorige vergadering)
 Maggie → zette een bak, dus geen streepje
 Positief voor ICCmensen
Slotactiviteit FK 09/05
 Allemaal behalve Xeno
 20u00
 Blokkie → regel vat met Point (neem Strakske mee)
Datum Zwanenzang!
 Valt samen met proclamaties
 Andere datum: voorstellen
 woensdag 29 juni
Blokkie → tegen volgende week papieren voor bankoverdracht?
 KBC zou mss niet meer sponsoren → zeker navragen voor volgend jaar
 Zoniet: nieuwe sponsor zoeken
 Blokkie informeert eens morgen

Vice


Tegen volgende week zwanezangetentje weten

Penning




Leeggoed PRIME → voor ons
Financieën cantus der Wetenschappen
 Komt wel in orde
Ereledenacitiviteit wordt gesubsidieerd

Feest


Gedestilleerde organische verbindingsavond
 Iedereen 3 of 4 flessen meedoen naar de CB vnv
 Blokkie regelt KBC & Peterman vlag
 Julien pakt duct tape mee
 Yasser komt misschien later (veel werk met zijn thesis en al)
 Raad groene shotje aan

Cursus

Sport




Jenevervoetbal
 Event & Affiche zijn nog niet in orde
 Affiche zeker nodig voor sponsering peterman
 Maak het zo snel mogelijk in orde!
 Voor aantal flessen kijken we later
7e in eindklassement IFK

Cultuur

lT






Clublied online
 Flinke IT
 Maar MP3 stopt te vroeg: Davit, check het eens
Gotcha: Sam moet nog een clubkaart krijgen
Studiehulp: algemeen overzicht → Davit kijk eens naar die 404
Nieuwe sfeerfoto’s toevoegen

Schachtentemmer


Evaluatie Ontgroening
 ‘t Was wel goed
 32 ontgroend
 Lage entertainmentwaarde
 Meer opdrachtjes vooraan?

PRExtern


Evaluatie LAN Peak6
 ‘t Was gezellig
 Weinig volk
 Choatisch start, maar ‘t is in orde gekomen
 Als er schade is aan geleende goederen: meld dat meteen!
 Julien zijn kapotte laptop is binnen in de winkel
 Regelt vergoeding met Bert

PRintern



Op zondag 24 april:
 ‘Foto’s → ALLES ONLINE VAN HEEL HET JAAR!!!: m
orgen
’

Scriptor


Strakske 4: komt in orde
 Sam stuurt naar lot om om een cover te vragen

Cantor


Mailt voor worddoc door met nieuw clublied naar mensen van de codex

Varia





Bert biedt plechtig, open en officieel zijn excuses aan aan Julien voor zijn laptop
Xeno smijt zijn lint binnen vanavond
Bert is een aandachtshoer
Veel slijmballen!

