Verslag vergadering 13 – 11 – 2007
Afwezig: Sarah (te laat), Tang, Katrien (te laat), Mickske, Ide.
Overlopen TODO’s:
- Layout vluggertje, Osmo maakt layout en Mickske vult in
- Mailen naar Deloitte voor strakske
- Museumbezoek, Capi is naar SMAK geweest, was geschokkeerd
- Minivoetbal, er is een man of 8 geïnteresseerd
- Dolfijn mag 2 voetballen kopen, ee, goedkope en een deftige
- Schachtenconvent valt samen met eetactiviteit van stropke, dus kunnen daar eten
- Osmo gaat kijken hoe we reclame kunnen maken bij inschrijving
Evaluaties:
- Bierkoning
o Goed, 28 man
o We hebben 2 vaten gegeven
o De winnaar zal ons niet op de GF kunnen vertegenwoordigen, zoeken iemand
anders die nog student is
- Filmavond
o Niet veel volk
o Sabam is binnengevallen en doen nog steeds moeilijk
o Volgende keer ander thema, porno wordt geopperd
 Ruldolf zorgt van een home-made video
- Canard verbroederingscantus
o Niet te veel winavolk
o Wel leuk cantuusje
Praeses en Vice:
- Acco
o Komt in orde, als Acco iets laat horen, maar is zelfde voorwaarden als vorig
jaar.
- Ereleden
o Al 21 proffen
o Iedereen heeft al Strakske en lidkaart
o Geplande locaties, Zuiderpoort, INW
- Jaarverslag
o We hebben nog wat tijd
o Geen redelijk wat verlies hebben
Penning:
- Lucas vraagt om, zoals al eerder gezegd, het “tangbukken” te stoppen
- Maar zegt ook dat Bram zijn werk moet beginnen in orde brengen
- We willen duidelijk kunnen zien hoe het nu zit met ons geld, in/out van ALLES
- Flugelavond
o 40 euro winst
- WWW
o In process
- Bierkoning
o 180 voor het 2de vat
- Filmavond
o Capi zal Bram de rekeningen geven
- Begroting
o + 770
Prex:

-

Zelfde status sponsors
Osmo heeft thingies gegeven

Feest:
- Abdijavond
o Alles in orde
o Shiften worden ingedeeld
- Sponsortochten galabal
o Nico doet een uitleg en deel papieren uit
o Deadline is 25 november
o Overpoort: Osmo, Polle, Lucas
o Zwijnaardse, Ottergemse, Noormaalschoolstraat: Capi, Frying
o St Pieters omgeving, nieuwstraat: Tang, Rudolf
o Kouter, Nederkouter: Mickske, Kirill
o Zuid: Propolis, Katrien
o Krijgslaan, Pintelaan: Duckie, Neri
o Voskenslaan, station: Dolfijn, Sarah
o Nog geen vorderingen
Cultuur:
- Museumbezoek
o Poll op site, gaat waarschijnlijk het SMAK worden
o Op een dinsdag omdat je minstens 90min nodig hebt om rond te gaan
o Capi gaat nog een paar keer rondkijken
Cursus:
- Studentenvertegenwoordiging via WiNA
o Nico gaat hiervoor bellen...
Sport:
- IFK heren: 8 voor minivoetbal
o 26 november
o Eens afspreken om te gaan trainen, maandag de 19de
- SWD
o Chemica heeft een affiche en die hangt ook uit op dit moment
o Weinig interesse
Scriptor:
- Op tijd verslagen indienen en niet op deadline
o WWW: Osmo
o Bierkoning: Rudolf
o Filmavond: Capi
o Flugel en pizza: Sarah
o Abdijavond: Frying
o Mailen naar Deloitte
o Glijbaantjes!!!!
Schachtentemmer:
- Schachtenkonvent
o Nog eens uitleg doen van het woord vragen enzo
o Liedjeslijst
o Alleen schachten en meters en peters

IT:
-

Status quo voor server tot na WWW

-

-

De nieuwe server draait goed, hij wordt nu als dev-server gebruik
Voor devmail antwoorden op mail van die ene geïnteresseerde
o 3 van Zeus
o En Harald
Latexondersteuning Studiedeel, Peter regelt dat.

WAN:
-

Eerste vergadering geweest
Locatie is Therminal
Site komt asap online
Met Hans eens samenzitten
11 – 13 april

NDW:
-

Gaat goed
Dj’s Drik Stoops en Dj God
Shiften komen eraan
Regelmatige vergaderingen

Iedereen:
- Activiteiten op de site aanvullen
o Gebruik de pdf met de kalender van op midweek, deze staat bij clubinfo onder
verslagen
- Wiki aanvullen
o Na activiteit nodige gegevens op de wiki aanvullen
- En affiches op tijd maken en naar Osmo sturen!
o Elke maandag en woensdag wordt er gemaild nar Acco
- Status kelders
o Vuil, stinken
o Kommen van Dobbie moeten door DC gereinigd worden
o Vuilbakken zetten, zo een frame aanschaffen, snel
o Grote kelder meer controleren
Variapuntjes:
- Frying
o WWW van schulden af
o Mensenrechtentopic sluiten
- Kim (vdv)
o Hoe zit het met Kipjes
 Osmo gaat mailen
- Polle
o Aangezien Bram er niet is roept Polle op tot KALMTE
- Rudolf
o Geeft oude condooms aan Neri om eens te testen
- Dolfijn
o Mag in totaal € 50 uitgeven voor voetballen
- Katrien:
o Overstock aan boeken terug naar Acco
 Nog 2 keer in de weekmeel zetten en dan terugbrengen met auto
- Kirill
o Wilt ook een WiNA-jas, maar er zijn geen XL’s meer
- Osmo
o Megafoon gevonden op Ebay, € 50 Æ Kopen
o KBC evalmeeting in december niet vergeten!!
Volgende vergadering woensdag om 18u00 in de CB of S9 (stemming).

