Verslag vergadering 28/11/2006

Aanwezig: Dobbie, Sven, LuCas, Akke, CD, Jessie, Bart, Bram, Lotte
Verontschuldigd: Iris, Osmo, David, Free, Peter, Zeger ;)
Afwezig: propolis

Evaluaties
Bierkoning
Tof, maar weinig volk. Maar 5 schachtjes. Proberen om meters en peters te vragen om
hun schachtjes wat aan te porren om meer te komen!

Schaatsen
Leuk en hier wel veel volk! Ongeveer 25 man. Osmo heeft voorgeschoten voor Klaas en
Sjappie, hij mag dat geld terug nemen. We moeten onthouden dat we voor ereleden geld
meenemen naar zo’n activiteiten.

Praeses
Story
Nieuwe afspraak maken liefst nog voor de blok.

YER
14 of 21 maart is er een sollicitatietraining. Daarvoor ging de mevrouw nog eens mailen
naar Dobbie.

Vice
Ereleden
John is ook erelid geworden. van zodra Iris weer op KBC-online kan controleert zij wie
er van de ereleden nog niet heeft betaald en dan kan Cd beginnen met aanmaningetjes te
sturen naar de wanbetalers.

Erelidpagina
Done

Fidea
Cd heeft nog altijd die factuur(FOEI!). Zij probeert er aan te denken om dat zo snel
mogelijk aan Iris te bezorgen zodat deze dat kan betalen.

Penning
Iris kon niet naar de vergadering komen vandaar weinig nieuws van de moneyfront!

PR
Osmo kon er niet bij zijn dus niet zo veel nieuws van op het pr-front.

Status Sponsors
Osmo heeft gemaild naar dat bedrijf uit Holland dat ons wou sponsorren. Ook probeert hij
uit te zoekn hoe echt die mail is van dat bedrijf van wie we 150 euro krijgen per afgestudeerd
lid van ons dat er daar aan de slag gaat!

Euphonie
Akke wordt ook klant.

Feest
NdW
Vergadering op woensdag 6/12 cd gaat mee om papier te tekenen da elke kring 1/5 van
het werk de winst en de chuld en op zich neemt.

Retroparty
Alles ok.

Galabal
Net vergadering geweest. Bart vraagt eens voorzichtig aan zijin ouders of zijn piano mag
geleend worden.

Schachtentemmer
Massacantus
Maandag eerste aankoop. Polle bestelt 40 kaarten, hij heeft nog 150 euro uit de kassa
genomen.

Cultuur
Voorstel reclame voor lezingen proffen
Cd mailt eens door naar alle vakgroepvoorzitters van de veschillende vakgroepen van wiskunde, informatica en natuurkunde.

Sport
Zwemmarathon
Wij doen mee samen met de wetenschappen. Voor affiche is het te laat. Wel op site en
forum!

IFK
Datum 11/12, alles ok!

Cursus
Examenvragen
LuCas is klaar met inscannen. Nu moet enkel nog de relevantie bekeken worden. Hiervoor
krijgt LuCas hulp van:
• Cd en Bram voor natuurkunde.

• Osmo en Akke voor informatica.
• Peter voor wiskunde.
Hij spreekt daarvoor mensen digitaal aan wanneer hij klaar is met het sorteren van de 1500
pdf’s.

Cursussen op bestelling
Aankondigen op de site en op forum.

Scriptor
Kerststrakske
Zeker evenveel als de vorige keer. Want enorm veel ereleden. Ook 2naar DSA en 1 naar
FK!

Developpementteam
Maillijsten
Voor studentenlijsten moet je inloggen bij site van ugent en dan op studentenlijsten zoeken.

Laptop
Staat nu in de kelder

Hotlink voor klachten
Dobbie stuurt foto door van stuvers

Bestelsite cursussen
Zag er goed uit! Jetong ++.

Varia
FK-lidkaarten
Flapjes zijn binnen.

T-shirts
Eeklo omgaan. Cash betalen en Maxim stort dat dan over.

WAN
Vergadering na praesidiumvergadering.

Server
Nu is het aan Osmo en Akke om nog eens te zoeken.

Sinterklaas
Pakken zijn mooi! Tiny’s mama++!
• Zeger mailt naar proffen en stippelt route uit.
• Personages. Lotte = koe, Dobbie = Sint, Jetong = paard, Lucas en Osmo = piet 1
en 2, cd en sven zijn om beurt de paashaas.
• scenario: paashaas komt binnen en deelt centjes uit. Dan bonken pieten op de deur
en paashaas verstopt zich. Sint installert zich en ziet plots de paashaas, hij maakt
zich kwaad omdat 6 december zijn dag is. Dan smijten de pieten de paashaas buiten.
Dan volgen de opdrachtjes: liedjes zingen, koekjesrace en mandarijnenrace enz.

Kookles
Akkke vraagt aan VTK

Rondvraag
• Afspreken voorr vat?
• Voorstellen datums 2e semester verbroederingcantus.
• Skireis nog 2 plaatsen.
• Ereledenactiviteit volgende week bespreken , nu al mailen voor zaaltje aan het arc,
Akke stuurt mailadres door.

Volgende vergadering
Dinsdag 20u grote kelder.

