Vergadering 02/03/2010
Aanwezig: Stef, Thomas, Pirmin, Peulders, Janos, Sophie, Tom, Nicolas, Bert, Gauthier, Javache,
Sander, Samuel
Afwezig: Harald, Michiel
Te laat maar verontschuldigd: An en Felix
Algemeen:
-

Bike-in cinema met ISIC student card: zeer interessant voorstel, o.a. 30 euro voor niets bij
mediamarkt. We doen dat. Iedereen behalve Pirmin stemt voor, omdat de cursussen dat
gaan verkopen.

-

Post ophalen: voor morgen, want ’t was gesloten

-

We zetten vanavond een vatje in de CB

-

Er is wat te weinig volk in het Lustrumcomité, dus als er wat volk eens naar een paar
vergaderingen zou kunnen komen, zou dat tof zijn. Om de 2 weken de maandag om 19u in
de kelder.

-

Peulders goa Fien keihard up den tooh pakn, drie keers

-

Gauthier gaat proberen ook eens een spotlight te maken, danku Gauthier.

-

Dies Natalis: gelieve shiften te registreren, en kaarten te verkopen.

-

Samuel gaat om drank voor de automaat

Vice
-

Ereledenactiveit komt goed. Naar alle waarschijnlijkheid op 12 mei

Quaestor
-

WWW heeft ongeveer 200 euro verlies gemaakt. Safe.

-

Jeneveravond moet nog betaald worden. Zie volgende week.

-

Jobbeurs: nog niet alle bedrijven hebben betaald, tundumdumduuuuuum

PR-Extern
-

Jobbeurs: cavakes. Twas ok voor een eerste keer. (thats what she said)

Pr-Intern
-

Rondgang galabal:

Scriptor
-

Strakske: GE MOET ALLEMAAL RAPPER SCHRIJVEN (quote Gauthier)

Feest
-

Verslag jeneveravond: veel flessen over. 20 overhouden voor jenevervoetbal, de rest
teruggeven aan Dhondt

-

Galabalsponsors: Sophie gaat eens tellen hoeveel sponsoring we nu hebben

-

ZAKI KOMT NAAR ONS GALABAL: YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES!

-

Tweede DJ: Javache of Sophie kijkt daarvoor

-

Peulders verdoet tijd met rubikiphone

-

Shiften galabal: inkom (bonnekes) en vestiaire

-

Abdijbieravond: Janos kaas enal gaan kopen.

-

Facebook en affichestuff moet ook nog gedaan worden

Sport
-

Donderdag paintball, bert geeft centen aan Stef

-

12-urenloop : we moeten standje vastleggen. Bicky’s + bier ? afspreken met wetenschappen

-

Lustrumsite, huphup

-

Activiteiten fk site zijn terug in orde

IT

Cultuur
-

Karaokeaffiche moet af

Cursus
-

Vanalles dak nie gehoord heb

Schachtentemmer
-

Verbroederingscantus WiNA: topic aanmaken!

Rondvraag: Danslessen galabal zijn gefailed.

