Verslag vergadering 12/12/2006

Aanwezig: Dobbie, Sven, LuCas, Akke, CD, Jessie, Bart, Bram, Lotte, Peter, Iris,
Osmo, Propolis
Verontschuldigd: Free, Zeger

Evaluaties
Retroparty
Tof, maar weinig volk. 28 euro verlies. Beter niet meer op een maandag.

Sinterklaas
Tof, maar enorm vermoeiend! Volgend jaar mss beter met 2 ploegen werken! 1 voor
voormiddag en 1 voor namiddag, dan kan er ook langsgegaan worden bij ereleden in INW
en bij de oude zakken!

Voetbal
Zwaar verloren, maar was toch leuk. Vreemde mail van filologica sportpraeses waarin stond
dat wij forfait zouden geven... Drankje na sport kan er niet af...

Zwemmarathon
5e van de 9! 5 man van WiNA en 5 van andere wetenschappen.

Eerste semester
• Vrij goed bezig denken we.
• financieel, nog eens doorsturen, maar ook ok normaalgezien!
• Sfeer: ok, alleen wat spanningen naar einde van semester toe, dit is normaal! Volgend
jaar meer dingen samen doen, lasershooten in 2e semester.

Praeses
AV
Nwe statuten goedgekeurd. Belangrijk puntje: strakske opsturen naar FK voor hun archief!
Voor de rest grappige vergadering met rector die op de schoot vd sint moest ed.

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

Story
Afspraak woensdagochtend.

Vice
Erelidpagina
ok, alleen is er een Bug bij het aanpassen van ereleden! Akke kijkt daar eens naar.

Fidea
Cd heeft nog altijd die factuur(FOEI!). Zij zal dat zelf overschrijven!

Penning
Afrekening fuif
Doorgemaild

Afrekening filmavond
Ok

Afrekening mc
doorgestuurd

Afrekening ereleden
Nog niet alle ereleden hebben betaald, Cd stuurt aanmanings mail naar wanbetalers.

Praesidiumschulden
Moeten betaald worden.

WWW betalingen
Iris controleert dat van zodra ze weer online kan.

Factuur Acco
Osmo zegt tegen Acco mensen dat wij onze jaarrekening moeten opmaken en dat we dus
graag een factuur zouden hebben.

Jaarverslag
Nog doen.

bank
In orde.

Rekening GUSB
Nico gaat dat betalen aan de balie van het GUSB 26.60 euro, hij heeft 30euro mee.

PR
Studiefora
Studiefora allemaal samen in 1 forum. Daarvoor reclame maken in de les, met de boodschap
dat deze in tegenstelling tot de fora op minerva niet gewist worden.

Status Sponsors
KBC heeft gestort, nix van bedrijf van Klaas.

Euphonie
Akke wordt ook klant.

Feest
NdW
Schatting 800 euro verlies, nog 1 sponsor nodig om dit te dekken.

Galabal
• Deadline sponsortochten 27/2 = deadline galabalstrakske. Info over sponsortochten
en sponsorbrieven volgen.
• Piano van Bart gaat niet, zoeken naar een andere.
• Florin, alles in orde voor de zaal.
• Galabalaffiche mag iets feestelijker en ander lettertype graag.
.

Schachtentemmer
Massacantus
51 inschrijvingen!

Cultuur
Wiki.

Sport
wiki

Cursus
Examenvragen
Komt in orde.

Cursussen op bestelling
Aankondigen op de site en op forum.

Scriptor
Kerststrakske
Verdeling strakske woensdagmiddag en donderdagochtend.

Developpementteam
Maillijst voor cultuurpraesessen vd wetenschappen
Kan handig zijn voor filmweek.

cursus
Verschillende delen voor studie op site:
• Cursus: raadplegen prijzen, bestellen cursussen ipv mailen, ..
• Examenvragen, documenten, forums...
• Recruitementdeel voor laatstejaars. Ook moet daar voor de laatstejaars een stukje
komen. Dan kunnen afgestudeerden daar ook invullen waar ze nu werken zodat de
laatstejaars een idee hebben van waar zij id toekomst mss terecht kunnen.

praesidiumforum ipv mailinglijst
Mss handiger.

Varia
T-shirts
Eeklo omgaan. Cash betalen en Maxim stort dat dan over. Iris legt dat in een kassa waar
Osmo aan kan zodat hij er kan omgaan wanneer hij wil.

ontslag David
David heeft zijn ontslag ingediend omdat hij simpelweg geen tijd genoeg heeft.

WAN
Termilan, in progress...

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

Kookles
Akke vraagt aan VTK

Stofzuiger
Staat in de kelder, hij mag enkel gebruitk worden om te stofzuigen en voor niets anders!!!;-)

Praesidiumkaarten
Moeten afgestempeld worden met stempel in de kelder.

Penning op hoogte houden van betalingen met kaart!
Foei, Cd en Dobbie –

Puntjes doorsturen in onderwerp puntjes
Sven gaat volgende keer gewoon ”... ”doorsturen ;-)

Karel heeft betaald
Rondvraag
• Rekeningetjes geven aan Iris
• Iris neemt kassa mee voor MC kaarten.
• NdW Akke gaat 18u30 scoutslokaal.
• Ereledenactiviteit datum ligt vast, mailen en V2 proberen versieren...
• Naar Oceade na de examens? Osmo stuurt info door!
• Pizzahut probleem solved!
• Gerief van Spaghettiavond staat bij Maxime te beschimmelen, gelieve daar om te
gaan.

Volgende vergadering
Dinsdag 13/2 18u30 grote kelder.

