Verslag midweek, vergadering dinsdag 18 – 09 – 2007
Afwezig op midweek: Sarah, Frying, Kirill, Ide.
Bijlage aan dit verslag: kalender_07-08.pdf
Praeses en Vice:
Lucas doet korte inleiding en verwelkoming:
// Tang krijgt halve fles water over zijn kop
We zijn dit jaar met 16 in het praesidium, spanningen zijn in zo een groep onvermijdelijk.
Ondanks dat we goed gaan samenwerken. De meeste spanningen komen rond de examens, en
meer nog in het 2de semester. Als er iets is, laat het niet aandikken, maar zeg het tegen de
groep of praeses. Zo wordt voorkomen dat alles escaleerd. Voor de rest geniet van het
zwembad.
Penning:
We beginnen dit jaar met 11105.73 op de rekening, zonder het geld in de kassa’s te tellen.
Tang probeert hier uit te leggen waarom we dat geld komen en zegt dat we onmogelijk 16000
euro winst op curussen konden hebben. Hij zegt nog wat dingen over getallen en bedragen,
maar niemand lijkt geïnteresseerd. Uiteindelijk krijgen we een papier met nog meer cijfers.
Hierop staat de begroting, hoeveel winst en verlies op activiteiten en cursussen. In worst case,
zullen we er break even uitkomen. (Later wordt deze schatting nog 3 keer veranderd en ik heb
geen idee meer hoe het er nu mee staat, later meer duidelijkheid).
Comité’s:
WWW: Osmo, Nico, Frying, Lucas, CD.
WAN: Osmo, Lucas, Sven, Mickske, Rudolf.
Galabal: Nico, Frying, Capi, Katrien, Peter, Neri, Lucas.
Doop: Rudolf, Sven, Lucas, Dolfijn, Tang
JaarBoek: Sven.
Gotcha: Sven.
Nacht der Wetenschappen: Osmo, Frying.
Schachtentemmer:
24uren cantus: er is wijselijk beslist er een 12uren cantus van te maken. Met de fanfare in de
Frontline waarschijnlijk (CB is ook een kanshebber).
Sport:
IFK en IFT, voor het eerste half uur is niemand mee wat wat is en is het chaos van je welste.
Dan zijn we eruit.
IFK doen we mee, we wachten op de ledeninschrijvingen om een sport te kiezen
IFT laten we varen, valt samen met de doop volgens mijn kriebels.
Voorts gaan we een pokerset en een unospel aankopen voor in de kelder/
Cultuur:
Capi houdt de kalender van Stad Gent in de gaten voor eventuele interessante
cultuuractiviteiten.

PR:
We gaan de faculteit eens aanspreken om bij de inschrijvingen een brief over WiNA te
kunnen meegeven, zoals het VTK doet.
’t Vluggertje is gebeuren. Een tweewekelijkse flyer, Mickske gaat zich daar eens opsmijten.
Voor de rest van de activiteiten verwijs ik naar de bijlage.

