Verslag vergadering 18 – 03 – 2008
Afwezig: Sarah, Frying
Te laat: Katrien, Capi, Rudolf, Lucas
Overlopen TODO’s:
- Public statement niet meer noodzakelijk, is een beetje vijgen na pasen
- Osmo heeft gemaild voor infopakketten, en zal nog wat mails sturen
- Osmo steekt ook nieuwe kopie van contract bij Acco binnen
- Prijs berekenen die we verliezen door ingebonden cursussen
- Vluggertjes maken, in de vakantie
- Spotlights, bierbowling en 12u-loop (voor laatste moet gemaild worden ook)
- Recruitment: niet veel interesse wegens geen afstudeerjaar.
Evaluaties:
- Galabal
o Opbouw
 Niet iedereen was er voor zijn shift
 Nico zegt dat hij veel alleen heeft moeten doen
 Dolfijn zegt dat Osmo en hij ook hun deel hebben geholpen
o Eten
 Bijna iedereen te laat
 20 man, dus gezellige groep
 Bediening was maar matig
 Alsook het eten zelf, het mocht zeker wat meer zijn, maar was wel
lekker
 Sneller opvolgen van gangen
o Galabal
 Nice
 Goede dj’s
 Dansvloer was maar brol
 Leechke wilt het nummer van ma van lucas
 Band iets te laat begonnen
 Van Kriek Max, is met met Maxim geregeld
• Iedereen moet zeggen dat we ze gratis hebben uitgedeeld
 Iets dat Jezus nog bons heeft gevraagd voor band terwijl ze er al hadden
gekregen
 Er is veel gezopen
o Afbraak
 Veel dank aan enkele schachten
 Te weinig volk
 Redelijk uitgelopen
 Dan staat er nog iets dat moet lijken op “toch is alles gelukt” ofzoiets
- Bicky’s
o Waren vettig en lekker
o Alles is op
o Iedereen was tevreden
o Mss eens op een dinsdag leggen...
o Osm heeft heel de tijd staan bakken, deed het ook goed en graag
o Drank verkopen was een goed idee
o Friteuses ALTIJD ONMIDDELIJK UITKUISEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

o
Praeses en Vice:
- Acco, compensatie voor cursussen
o Wachten tot tang alles eens uitrekend
- Ereledenactiviteit, Osmo vertelt
o Vrijdag 9 mei achter S9
o Steunende ereleden, 5 euro betalen
 Alsook de proffen en assistenten die geen erelid zijn
o Partners mogen ook voor 5 euro deelnemen
Penning:
- Cantus
o -177
- Bicky’s
o Geen idee
- Bitterballen
o Geen idee
- Galabal
o Geen idee
- Begroting is ok
Feest:
- Kippetjes festijn
o Tafels regelen
o Staat nog steeds in agenda
o Gaan wel met inschrijvingen moeten werken
Sport:
- 12u loop
o Affiche hangt uit
o Dolfijn moet mailen naar geïtneresseerden
o Op forum afspreken voor drank enzo
o We doen niet mee aan vtkglijding
Public Relations:
- Sponsors blijven sponsoren
Schachtentemmer:
- Parochiezaal in ledeberg eens voor horen
o Osmo moet ervoor bellen
- Ontgroening komt dichter bij
o Nog een DC’en
WAN:
- Straks vergadering (is er niet van gekomen)
- En dan ook nog eens naar Hans gaan om laatste zaken te regelen.
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

Rondvraag:
- Kim
o Kiekendag zeker goed planne
- Ide
o Enkelgeld aan KBC geven aan bepaald persoon, kosteloos
- Osmo
o Kim zal in vakantie eens kijken naar de kleine kelder
- Duckie
o Einde cursusverkoop aankondigen en alles afronden met Acco
- Neri
o Wie doet er paaseitjes?
o Kirill Capi en Osmo gaan dat proberen doen
- Lucas
o Shiftensysteem aflassen
 Iedereen heeft zich ingezet en zo moest het.
o Tang moet automaat opvolgen
Volgende vergadering in de Sterre om 17u30

