GEWIS-dispuut Banaan
Concept-notulen Banaanvergadering
10 december 2002
Afwezig: Erik van Dongen, Wouter van der Horst bijgenaamd Linders. Beide
zonder kennisgeving.

1

Opening

De vergadering wordt om 12:30 geopend door de nieuwe voorzitter: Dan Roozemond.

2

Vlaai

Pieter heeft vlaai meegenomen. Dit omdat Richard eerste is geworden in zijn
danswedstrijden. Er was de keuze tussen kruimelvlaai en kersenvlaai.
Natuurlijk heeft Richard de vlaai wel aan Pieter terugbetaald.

3

Secretariaat

Er wordt op democratische wijze een nieuwe secretaris gekozen. Peter van Liesdonk zal de taken van het secretariaat overnemen van de demissionair secretaris
Finbar Bogerd. Wij wensen hem veel plezier en succes met zijn nieuwe functie.

4

Lidmaatschap Gele Kabel

Geruime tijd is op de lidmaatschapspagina van de website van Banaan een biografie aanwezig geweest van het lid genaamd ’Gele Kabel’. Aangezien niemand
in de vergadering zich kon herinneren dat deze Kabel ooit lid is geworden wordt
er voorgesteld om hem zijn lidmaatschap te ontzeggen.
Mark van Heeswijk probeert hem te verdedigen door te bewijzen dat Gele
Kabel wel degelijk aanwezig was op de vergadering, in tegenstelling tot twee
andere bananen. Dit wordt echter volledig genegeerd.
Er wordt besloten dat Gele Kabel met terugwerkende kracht nooit lid van
Banaan is geweest.

5

BaKnoTo - Banaan Knotsbal Toernooi

Sander Vollebregt meldt dat het ESSF twee sets mooie blauwe knotsballen heeft
aangeschaft. Hierdoor is het eindelijk mogelijk om een knotsbal toernooi te or1

ganiseren. Er wordt een commissie in het leven geroepen, bestaande uit Richard
Peters, Pieter van den Akker en Sander Vollebregt, die tot taak heeft het toernooi verder uit te werken. De BaKnoToCo wordt door de voorzitter bekrachtigd
en belooft voor kerst met een datum te komen.

6

Oud en Nieuw

De voorzitter meldt dat het GEWIS-bestuur vond dat Banaan niet actief genoeg
was. Het bestuur had gezegd dat we te weinig doen en hebben gedreigd ons op
te heffen. Niemand wist zeker wat dit met het punt ‘Oud en Nieuw’ te maken
had.
Na een stemming volgen de volgende resultaten:
• 7 mensen zijn blij met Oud en Nieuw.
• 2 mensen komen. Volgens de voorzitter gaan er meer komen.
• 10 mensen vonden het gisteren1 leuk.

7

Praag / BaKiDuWe - Banaan Kijkduin Weekend

Er wordt voorgesteld om het Praag-weekend en het Banaan Kijkduin Weekend
te combineren tot een weekend. Belangrijkste argument voor het combineren is
dat het om een drukke periode gaat en dat men geen tijd heeft om twee weekeindes weg te gaan. Belangrijkste argument tegen is dat niet iedereen meegaat
naar Praag. Het voorstel wordt verworpen omdat er maar twee stemmen v’o’or
zijn.
Het weekeinde Praag valt op 21 t/m 24 februari 2002. Sander Vollebregt,
Marc Stevens, Dan Roozemond en Pieter van den Akker gaan in ieder geval
mee.
Er wordt voorgesteld om het Banaan Kijkduin Weekend rond mei te houden.
Het hoeft ook niet noodzakelijk w’e’er in Kijkduin gehouden te worden, maar er
wordt wel aan die naam vastgehouden. Iemand die nog ideeën heeft dient zich
te melden bij de BaKiDuWeCo.
13:00 - Sander Vollebregt verlaat de vergadering om te bellen. Ronald Kruidhof verlaat de vergadering om naar een andere vergadering te gaan.

8

Telefoon

Richard Peters heeft een mobiele telefoon nodig en vraagt daarbij om hulp. De
belangrijkste eis voor zijn telefoon is dat hij er Linda mee kan bellen.
Verder wil hij een mooi uitziende telefoon en mag er geen internet of fax op
zitten. Ook wil hij geen PrePaid telefoon. Een 02 XDA is te duur.
Er wordt geadviseerd om folders te gaan halen. De deadline is over twee
maanden (10 februari 2003).
1 De

surprise-avond op 9 december 2002, red.

2

13:05 = Sander Vollebregt komt de vergadering binnen.

9

Van Lint Studenten Sportweek (LSSW) / Zaalvoetbaltoernooi

Over het zaalvoetbaltoernooi:
Woensdagmiddag 18 december 2002 organiseert Gewis een zaalvoetbaltoernooi en daar gaat Banaan aan meedoen. Er is waarschijnlijk wel voldoende
opkomst en Sander Vollebregt zal het team inschrijven.
Over de LSSW:
Volgende week is de van Lint Studenten Sportweek. Op internet staan de
precieze tijden vermeld.
Er zijn nog mensen nodig voor de volgende dagen:
• Op maandag zijn er twee knotsbalteams. Vermoedelijk zijn er wel genoeg
mensen.
• Op dinsdag voor tafeltennis
• Op woensdag voor basketbal, unihockey en twee knotsbalteams.
• Op donderdag voor het volleybal.
Er wordt nog gemeld dat indien iemand in deze week geen slaapplaats kan
vinden dat dat dan geen probleem is, omdat dat dan alsnog wel geregeld kan
worden.
Richard Peters vraagt wanneer er getraind gaat worden. Iedereen lacht.
Vervolgens draaft Richard door en wordt vervolgens genegeerd.
Dan Roozemond heeft licht op zijn fiets.

10

Biografieën

Mark de Haas heeft de nieuwe biografieën-sectie voor de banaan-pagina qua
beveiliging gereed. Finbar Bogerd moet nu nog de bio’s doorsturen. Hij heeft
die echter op een hardeschijf staan die niet in zijn laptop zit. Marc Stevens zal
een converter klaarleggen en Finbar Bogerd zal nog voor het einde van de week
deze bio’s alsnog naar Mark de Haas sturen.
Dan Roozemond gaat in de kerstvakantie zorgen voor ’e’en integraal loginsysteem. Marc Stevens zorgt voor de implementatie in de rest van de pagina’s.
Marc heeft ergens relatief nette code voor geschreven.

11

Mededelingen

• Mark van Heeswijk vraagt wat punt 10b met 10a te maken heeft. Dit is
vanwege een hernummering van de agendapunten echter niet meer aan de
orde.
• Mark de Haas vraagt wie er op zijn feestje komt. Er is helaas maar weinig
interesse.
3

12

Rondvraag

Er wordt nauwelijks de kans gegeven om een vraag te stellen.

13

Sluiting

De vergadering wordt om 13:15 gesloten.
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