Midweek vergadering 20 – 09 – 2007 :: Introdag
Adendum vorig verslag: Voor KBC moeten er 5 galabal kaarten voorzien worden en die
moeten tijdens de evaluatiemeeting aan KBC gegeven worden. De evaluatievergadering is
uiterst belangrijk en moet gebeuren in december.
Rondleidingsspelletje:
Frying heeft een spelletje in elkaar gestoken en zal op de introdag ook instaan voor het goede
verloop ervan.
Frying heeft ook gebeld naar de Smul voor de broodjes (die hebben 280 euro gekost) te
bestellen. Op de introdag moet erachter gereden worden, zodat deze tegen 2 euro per stuk
kunnen verkocht worden.
Na de broodjes verkoop moet er eerst op de site worden ingeschreven en dan kunnen ze
beginnen met het spelletje te spelen.
Werkverdeling + shiften:
Lucas, Dolfijn, Nicolas, Ide. Æ aan de ledeganck om 9u30: 2 met fiets 2 met benenwagen
Neri, Katrien, Peter, Sven en Tang aan S9 cursuskot, om 10u00
Osmo gaat naar Acco, KBC, De Smul, ... om de nodige materialen en pakketten op te halen.
Hij moet voor 11u terug zijn.
Nota:
We gaan cursussen voor fysica moeten bijbestellen. Want er zijn blijkbaar evenveel
inschrijvingen voor fysica als informatica.
Dagplanning:
Op weg naar de sterre moet fysica naar S2 en rest in S9.
Dan wordt er voor de vakgroep en andere proffen een speech gegeven. Daarna geven wij per
2 een presentatie over WiNA en leggen het ledensysteem uit.
Ondertussen moeten de cursussen klaargemaakt worden en moet er buiten de tafels en stoelen
uitgezet worden.
Om 12u wordt er aan S9 verzameld om broodjes te eten en om lidkaarten in te vullen.
Presentaties:
Info: Nico en Ide
Fys: Dolfijn en Osmo
Wisk: Peter en Lucas
Na de presentatie worden er tijdens het buitengaan strakskes aan iedereen uitgedeeld..
Aan S9 is het broodjestijd om 12u en kunnen ze lid worden. Daarna gaat het spelletje van
start.
Spelletje: Frying heeft dat gefabriceerd. Tijdens het spelletje worden de lidkaarten gemaakt.
Na het spelletje cursus verkoop. Dit is ongeveer om 15u.
Daarna is het gratis vat, samen met de andere kringen.
Nota:
Tang zijn haar moet eraf voor een gratis vat.

