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Afwezig: Arne, Lucie, Pieter VDB, Alexander, Willem 
 

1) Datum volgende PV en AV 
12 februari 2012 
 

2) Mededeling van de voorzitter 
o Mensen die zonder geldige  afwezig zijn op de volgende vergaderingen zullen 

hierop worden aangesproken.  
o Wanneer je bier of andere drank uit de frigo haalt, dan moet je deze ook opnieuw 

bijvullen.  
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
Feest 

o Shotjesgoliarde: Alle sterke drank is ongeveer €3 opgeslagen. De drank was 
daarenboven ook  bijna allemaal ‘merkdrank’. Ook dit kan een reden zijn 
waarom alle drank duurder was. Er moet ook eens worden gekeken om drank te 
halen bij een drankleverancier (bijvoorbeeld bij ‘Het witte Paard’). We kunnen 
ook aan Randy vragen of hij drank voor ons wil bestellen en of hij achteraf de 
overschot wil overkopen. Er kwam ook een idee om een cocktailavond te 
houden i.p.v. een shotjesavond. Je kan voor een cocktail meer geld vragen en je 
zal even veel sterke drank moeten aankopen. 
 

Pr&Externe 
o Stagefair: Er zijn 4 bedrijven niet afgekomen. Er was meer dan 200 man 

aanwezig. Ook de bedrijven waren erg  tevreden. Volgend jaar kunnen er 
misschien ook gekleurde naamkaartjes voor studenten worden voorzien zoals 
op de jobfair. Ook mag men volgend jaar de sponzen en handdoeken niet 
vergeten, net zoals een plattegrond! 
 
 



5) Komende activiteiten  
 
Feest 

o Massacantus: Het feestteam kan niet mee omdat ze de volgende dag een 
practicum hebben. Er zijn nu nog 30 kaarten over van de 50. Wanneer we 
kaarten over hebben zal het feestteam deze proberen door te verkopen.  

o Galabal: De uitnodigingen moeten dringend worden verstuurd! Ook moet het 
menu worden samengesteld! Vervolgens moeten de bands heel erg dringend 
worden vastgelegd! 
 

Interne 
o De goedheiligeman: hij komt nu dinsdag! Interne heeft reeds alles voorbereid. Ze 

hebben dit jaar ook naar proffen gemaild. Bij groten groepen zullen ze trachten 
om tijdens de pauze het auditorium te entertainen zodat de proffen geen hinder 
ondervinden. Er zijn dit jaar redelijk wat roddels toegekomen. Er zal enkel 
kunnen worden langsgegaan in klassen die roddels hebben ingestuurd. Indien er 
nog tijd rest, zal er worden langsgegaan bij andere klassen. Het is immers niet 
mogelijk om bij iedereen rond te gaan. De derdejaars weten blijkbaar niet dat de 
sint ook bij hun langskomt! Dit moet dus beter worden gecommuniceerd. Er 
kwam ook een idee om zelf pakken te kopen. We hebben dit jaar meer dan  
€160 euro betaald voor het huren van de pakken voor de cantus en om langs te 
gaan in auditoria. Op logistiek vlak lijkt het vele mensen heel erg moeilijk: Er 
zullen na verloop van tijd wellicht muizen aanzitten, deze kleren moeten op 
regelmatige tijdstippen eens worden gewassen, .... . 
 

Recruitment 
o Jobfair: Er hebben zich reeds 50 bedrijven ingeschreven. 

 

6) Algemeen 
 

Bestuur 
o Music For Life: Ook dit jaar doet de automaat doet een actie. Het simpelste om 

geld in te zamelen is om gewoon drank en eten te verkopen.  Ideetje: ‘Sing for 
life’: zingen op karaokegoliarde = €1 voor Music For Life! 

 

Penning 
o Inboeken klaargelegd geld:  Jullie moeten zelf de overschot van het klaargelegd 

geld inboeken. 
 

7) Varia 
 
Lies: De A-form is nog even open: er zijn nu al 70 mensen meer dan vorig jaar! (Nu 370 man) 
 


