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1

Opening

De vergadering wordt om 12:44 geopend door de voorzitter. De voorzitter vraagt
herhaaldelijk om aandacht. Om 12:45 komt Mark van Heeswijk de vergadering
binnen. De voorzitter heeft nog niet genoeg aandacht en wil nog meer.
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd omdat de voorzitter dat
niet toestaat.

2

Notulen vorige vergadering

De notulen zijn zoals altijd perfect. Wouter merkt op dat hij wel had laten
weten dat hij afwezig zou zijn, maar de notulist verklaart dat dit niet in de
vergadering naar voren is gebracht en dat daarom de voorzitter fout bezig was.
Hij krijgt geen gelijk.

3

Todo

De ToDo sectie van de banaanpagina gaat opgeruimd worden. Hiertoe wordt
een stemming gehouden.
Om 12:50 komt Pieter van den Akker de vergadering binnen.
De stemming levert op dat de volgende punten op de todo-lijst blijven staan.
Alle overige punten worden geschrapt.
• Organiseren van een knotsbaltoernooi.
• Optie in Banaanbruut (msn-bot) dat hij je vertelt waar alle bananen zijn.
En dat dat dan ook klopt.
• Feest vanwege Propedeuse van Mark de Haas.
• Feest vanwege Propedeuse van Wouter van der Horst bijgenaamd Linders.
• Ronald gaat alternatief GJA-systeem maken met totale som is constant.
• Nieuwe harde schijf in de banaanbak.
• In kruistabel: voor alle personen in kruistabel, coordinaat (p,p) een ander
achtergrondkleurtje geven.
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• Zorgen dat de banaanpagina óf helemaal Engels is, óf helemaal Nederlands,
óf zorgen dat het in ieder geval zo lijkt.

4

Banaan Knotsbal Toernooi

Richard Peters: “We hebben wel geprobeerd een datum te prikken om een
datum te prikken...”
Er wordt besloten om Richard Peters, Pieter van den Akker en Sander Vollebregt ieder met één vlaailetter te bestraffen wegens het nalaten van hun taak.
Voor de volgende vergadering moet er definitief een datum zijn. Er is al een
datum geprikt waarop een datum geprikt gaat worden.

5

Vlaai

Dan Roozemond heeft vlaai meegenomen. Het is een halve kruimelvlaai en een
halve kersenvlaai met slagroom.
Er is bijna ruzie over wie er het eerste een stukje van mag pakken. De vlaai
wordt in totaal in 12 stukken gesneden wat betekent dat er een stukje over
was. Uiteindelijk heeft Wouter van der Horst bijgenaamd Linders dit stukje
verorberd.
De vlaai was erg lekker.
Om 13:00 verlaat Ronald Kruidhof de vergadering zonder daarvoor een fatsoenlijke reden te hebben.

6

Quote van het Jaar

Er wordt een verkiezing gehouden voor ‘Quote van het Jaar’. Uiteindelijk wordt
gekozen voor de volgende quote van Pieter van den Akker:
Richard: “Ik ben gepromoveerd naar de eerste klasse bij het dansen.”
Pieter (fluisterend): “Hij is nu een eersteklas homo.”
Tweede en derde werden de volgende quotes:
Richard: “Ik slaap niet bij jou op de kamer, en dat is transitief, dus jij slaapt
niet bij mij op de kamer.”
Dan: “Richard schrijft langzamer omdat hij normaal typt”
Haas: “De pen is natuurlijk niet Dvorak.”
Richard is het niet eens met de uitslag

7

Van Lint Studenten Sportweek

Er moeten verslagen geschreven worden:
• Ronald schrijft een verslag over Badminton
• Erik schrijft een verslag over Zaalvoetbal. Dit is op verantwoording van
Pieter
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• Dan schrijft een verslag over Tafeltennis
• Marc en Richard schrijven een verslag over Knotsbal
• Sander schrijft een verslag over Basketbal
• Mark schrijft een verslag over Unihockey
• Mark schrijft een verslag over Volleybal

8

Rechtszaak Dan vs. Richard

Richard heeft de pcbanaan01.banaan.org gehackt. Dan is van mening dat hij
daarvoor gestraft moet worden. Richard is van mening dat Dan en Marc
daarvoor gestraft moeten worden omdat zij de veiligheid van het systeem niet
gewaarborgd hebben.
De straf voor Richard is dat hij twee banaanvlaailetters krijgt.
De straf voor Marc en Dan is dat zijn hun root-monopolie op moeten geven
en het root-wachtwoord ook aan Peter en Richard moeten geven. Verder krijgen
zij beide één banaanvlaailetter.
Om 13:20 verlaat Mark van Heeswijk de vergadering om illustere redenen.

9

Schorsing

Finbar Bogerd wordt voor 24 uur geschorst met ingang van 13:35.
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Praag

Marc Stevens, Pieter van den Akker en Dan Roozemond gaan naar Praag. Ze
melden dat er nog ruimte in de bus over is. Hier wordt niet op gereageerd.
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KiDuWeCo

Er moet een datum geprikt zijn vóór de volgende vergadering.

12

Vakantie

Wouter van der Horst bijgenaamd Linders, Marc Stevens en een derde persoon
zullen de vakantie voor 2003 gaan plannen.

13

Mededelingen

Mark de Haas meldt dat er een nieuw agenda-systeem actief is. Iedereen is blij.
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