Vergadering 21/02
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Maggie, Kwinten, Julie, Lars, Apo, Theo, Nathan, Sarah, Julien,
Alex, Segers
Afwezig: Tomas, Tuur
Te laat:
Praeses:
- WWW
- Nog niet echt een update
- Al een paar huisjes gevonden.
- Eens samenzitten om te kijken wat het beste is.
- Evaluatie Skireis - senioren
- Julien heeft de mail verstuurt omtrent de boete.
- Er is rondgevraagd voor nieuwe verantwoordelijke.
- Julie en Theo zien het niet meer zitten volgend jaar.
- De andere senioren vragen bij hun rondtdt.
- Julien’s voorstel om ergens anders te gaan om de boete te ontwijken was
redelijk populair ook bij de GBK.
- Julien ging mailen naar de mensen van hoogtestage.
- Nu afwachten tot alles is rond gemaild.
- Verbroederingcantus der wetenschappen
- Voorstel uit GBK: Datum is nu zondag na paasvakantie. Vervroeg de datum
met een week. Blokkie heeft wel mogelijk examen dan gaat dat natuurlijk
mee.
- Vlak vroeg of ze mee mochten doen. Weinig mensen hadden hier een
probleem mee dus we nodigen ze uit.
- Als VLAK kan op die datum dan mogen ze komen.
- Vice’s moeten niet bij de senioren zitten en mogen gewoon mee cantussen.
Vice:
- Ereledenactiviteit
- Respons?
- DT-regel mss eens leren.
- Wel met inschrijving Lucas.
Penning:
- Geld guido
- Nog niet in orde.
- Geografen en Geologen nog niet.
- Contacteer ze nog.
- Massacantus
- Bram, Peck en Mathias zijn niet in orde.
- Fix zo snel mogelijk
- Subsidies
- Lees die mail erover.
IT:

-

-

LAN der wetenschappen
- Al gepolst?
- Nee...Uiteraard
- Zet er wat gas achter.
Bugs en voorstellen nog steeds een 404
Gotcha?
- Davit zal morgen 22/02 de inschrijvingen openzetten.
- En begin zondag.

PR-extern:
- Contract cb nu al getekend?
- Super dik niet getekend.
- Regel het.
PR-intern:.
- Goe bezig segers.
- Geef posters liefst op dinsdag aan emile.
Schachtentemmer:
- Vriendjes en familiecantus
- Maggie fix geld voor waarborg aan julien vanavond 21/02.
- Donderdag gaat julien achter de sleutel.
- Niet vergeten in te schrijven.
- Post nog eens in de schachtengroep als herinnering.
- Zorg dat de kassa in orde is maggie.
- Ontbossingen
- Apo moet zijn potje nog.
- Julie geeft haar potje af na de vergadering.
- Goe gedaan julien.
Sport:
- Evaluatie Skireis - senioren
- Zie praeses.
- Friteuses uitkuisen voor chinese loempia-avond
- Wij moeten deze uitkuisen. Go sportjes.
- Ze staan in de kleine kelder.
- UPDATE: Ze waren al gekuist sportjes doen de olie weg.
Cultuur:
- Evaluatie spelletjesavond
- Mail ontvangen
- Alles in orde met PRIME?
- PRIME heeft hun sleutel terug.
- Tuur ging de vergoeding met de PRIME nog regelen.
- Permanentie heeft mail gestuurt: de kast van de multimedia bleef open. En
we hadden de sleutel te laat afgehaald.
- In het vervolg moeten we een sleutel hebben.
- Opkomst was goed.
- Julie nie rekt zijn op begin van activiteiten.
- Sleutel van de kassa is vermist.

-

Zou handig zijn om deze terug te hebben maar de kassa is al open
dus das al geen probleem.

-

Quiz
- Testquiz
- Datum staat online. 15/03
- het is in de spiegelslijper.
- Tuur zet nog een datum online om met het quizcomité te vergadering.
- Karaoke
- Tuur is afwezig.
Scriptor:
Feest:
- Evaluatie jeneveravond
- Twas leuk
- Laatste shift was niet eens meer nodig.
- Er waren geen klachten.
- Julien heeft zich goed geamuseerd. Te goed.
- De zetel van alex slaapt goed.
- Zate schachten
- Schachte moete ni proberen om te playe met het lief van andere leden.
- Alles is verkocht.
- Chemica zijn blijters
- NDW
- Alle shiften zijn geregeld.
- Er is een happy hour 2+1 get rekt
- Er zal waarschijnlijk nog iets mislopen maar das het leven.
- De drank wordt in de grote kelder gevuld.
- Alex heeft een kaart om met de auto buiten te kunnen.
- Cocktails zien er lekker uit.
- Iedereen vanaf 22u er zijn. Zet da ook nog op de pagina.
- GBK fixt de kassa.
- Elke kring doet zijn eigen inkopen. Blijkbaar kan da achteraf nog gefixt
worden.
- Galabal
- We hebben de tickets.
- We verkopen ze in het cursuskot.
- Maggie regel een aparte kassa voor de tickets.
- @Maggie hou zelf bij wie tickets koopt zodat ge da apart kunt bijhouden.
- Nog geen fotograaf.
- Nathan kan misschien een fotograaf regelen.
- Blokkie stuur nog naar John voor DJ.
- Uitleendienst voor DJ set? Bij de provincie.
- Als ge kunt registreer ons dan maar.
- UPDATE: We hebben een fotograaf voor €50. probeer de openingsdans er
nog op te krijgen. Het is €10 per uur. Fix hem anders voor €60.
Cursus:

-

Boekskes E&M en Golven
- Er zijn er nog 20tal over.
- Een paar zijn nog niet om hun boek gegaan.
- Een paar mensen hebben bij ons besteld maar hebben het uiteindelijk ergens
anders besteld.
- Sommige boeken waren ‘kapot’. We hebben die al terug gestuurd.
- Shiftenlijst:
- Als ge u er op zet kom dan ook af.
- Pols eens in de les.
- Wie wilt nog wat shiften doen. Zet u op de lijst en help out.
- Blokkie kan misschien donderdag.

Varia:
- Anti-alliancecantus chemica
- Deze donderdag. Blokkie en tamos komen als WiNA. Davit en julien komen
als FK.
- Zet nog eens in de schachtengroep.
- Brusselse wetenschapskring wilt meedoen met de verbroedering der WiNA’s. Kan
zijn dat ze er zullen zijn.
- Blokkie gaat nooit meer naar brussel.
- Chu...Chu… fucking trein.

