VERGADERING
Aanwezig
Afwezig

: Lisa, Hans, Lot, Robin, Jorg, Annelies, Bjorn, Felix, Nieleke, Laurens, An, Konijn,
Astrid, Hélène
: De rest

Praeses
• evaluatie ifk: goed gedaan
• evaluatie jobbeurs: te weinig volk aanwezig
◦ samnwerken VTK?
◦ Langsgaan in de lessen van de masters
• Truien => aflassen & terugstorten
• fk-verkiezingen: 2 stemmen
◦ Pieterjan: werk inorde, stille jongen, ervaring
◦ Jesse: zeer sociaal, weinig gewerkt in fk
◦ Sam: steun van andere wetenschapskringen
▪ advies en kijken naar de motivaties
▪ nieuwe praeses en vice kunnen mee
• overgangsvergadering?
◦ De laatste week
• volgende week: laatste vergadering
◦ overloop functies
◦ wiki aanvullen / testament document
• Zwanenzang: dinsdag 2juli
◦ zaal vastleggen
◦ etentje vastleggen: zwamen + parteners + vice + senior
• lintjes!!!!
◦ schachtenlintjes
Vice
•

zwanenzang:
◦ etentjes: zoek (ribbetjes) vanaf 18u +met drank inbegrepen (voorgerecht, hoofdgerecht,
dessert)
◦ op forum

Penning
• financieel verslag bekijken!
• Cursussen: langsgaan bij Daniel => nieuwe cursussen +annelies (+laurens)
• afbetaling van schulden : 15euro van Lisa voor Annelies
Feest
• shotejsavond: shifts staan online, doe ze niet zat => 1shotje/shift
◦ flessen meenemen
Cultuur
• kroegentocht: heeft een lijstje, affiches hangen op
Sport
• truitjes
• jenevervoetbal: zelf affiche drukken en ophangen

•
•
•

◦ is er nog genoeg jenever? (niet te veel!)
◦ tabgeld betalen en locuutus vat zetten
◦ nieuw praesidium kan dan rond 23u nog hun vat zetten
kassa legen wanneer Annelies het zegt (geld op de bank gaan zetten!!)
te lange verslagen
12u-loop: opbouw tent (er was volgens comité niemand) => 60euro boete!
◦ Vraag eens rond bij wetenschappen

Cursus
• ze zijn opgehaald
• lidkaarten fk: leg op vakje Praeses en we proberen die terug te geven
• WiNA 3 afleggen in vakantie
• sleutels doorgeven
IT
•
•

devteammeeting: zijn anonieme helden (het was goed)
cursusdeel van de site: zou moeten af zijn tegen einde van de vakantie

Schachtentemmer
• bierbowling: al redelijk veel inschrijvingen => volmaken
◦ 100euro voorschot betaald + op avond zelf (per bankkaart)
◦ shiftjes voor te tappen
• zwanenzang: grote zaal
◦ Astrid neemt schild en vlag mee
◦ Nielleke zoekt iemand die hem naar huis kan brengen
• nieuwe schachtenlintjes nodig!!!
• mailen dat de potskes en potten moeten besteld worden voor zwamenzang
Pr-extern
• zal beginnen rondgaan om ze tevreden te stellen => neem Alexander mee
• jobbeurs: Orbid heeft bijna geen volk gehad
◦ ze willen iets ter compensatie (banner/weekmail/mailing)
• brengt vaten jeugdhuis terug wanneer nodig
Pr-inter
• ziek: dus hang affiches voor eigen activiteiten op!
• Foto's: Hélène zal dit vanavond doen
• klasfoto's zijn doorgeven aan de pr
Scriptor
• schrijven!
• Yasser toevoegen aan redactie
• Laurens mailt deze week de sponsers
Rondvraag
• vat dictee: zondag 12 mei om 22u30
◦ Lisa maakt activiteit aan
◦ als dank u vat aan de sporters/devteam => mail rond
◦ dank u aan wie nodig!

•
•
•
•
•
•

◦ Vat voor iedereen
verlengkabels na de jobbeurs: mail eens naar Therminal
◦ duck tape
foto's Basel vragen
Feesten krijgen kassa
eitjes meenemen uit kelder!
Plaat voor bbq => Arthur => er ligt blijkbaar al een plaat in
roosters liggen in kelder: mailen naar praeses om de roosters te kunnen gebruiken (gratis)

