GEWIS Dispuut Banaan
Concept-notulen Banaanvergadering
11 Februari 2003
Afwezig: Erik van Dongen, Wouter van der Horst bijgenaamd Linders
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Opening

De vergadering wordt om 12:38 geopend door de voorzitter. Er worden op
het laatste moment nog enkele punten aan de agenda toegevoegd. Deze zijn
reeds in de notulen verwerkt.
Er wordt opgemeld dat de titel voor de agenda fout is, omdat er “Gemene
Ledenvergadedering” staat.
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Notulen vorige vergadering

Er zijn geen zinnige opmerking over de vorige notulen.
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Mededelingen

Er zijn wel mededelingen, maar die vinden niet plaats in dit punt.
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Vlaai

Mark de Haas heeft vlaai meegenomen. Er is een halve kruimelvlaai en een
halve kersenvlaai. Beide zijn half met slagroom bedekt. Om een of andere
reden komt de vlaai niet op.
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Hardeschijf

Richard Peters kan voor PCBanaan01 een nieuwe hardeschijf regelen (via ene
Walter, een kennis van hem.) Deze heeft een opslagcapaciteit van 30 GigaByte en moet Fl.33,051 gaan kosten.
Er wordt besloten om dat te doen. De penningmeester meldt dat de kas
niet toereikend is. Hiertoe zal iedereen die aanwezig is Fl.3,30 doneren aan
de penningmeester.
Mark de Haas, Pieter van den Akker, Ronald Kruidhof, Dan Roozemond,
Finbar Bogerd, Marc Stevens en Richard Peters hebben reeds betaald.
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BaKiDuWeCo

Er is nog helemaal niets geregeld. Zodoende wordt er aan alle leden van deze
commissie 1 VP uitgereikt.
Er wordt donderdag een datum geprikt.
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Stukjes van Lint Studenten Sportweek

Alle stukjes zijn binnen en staan ondertussen op de website.
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Rambocommissie Paradoks

Binnengekomen bericht:
Geacht dispuut Banaan,
Gaarne zouden wij, de rambo commissie paradoks, erkend worden
door uw dispuut. Paradoks is de studievereniging BioMedischeTechnologie van de Utwente en wij, de RamboCommissie, zijn
daar een onderdeel van. Om ons bestaan te rechtvaardigen zouden wij graag door u erkend worden.
Wellicht vraagt u zich af hoe dit ërkennenı̈n zijn werk gaat? Wel
wij zouden het op prijs stellen als u een mailtje zou sturen naar
rambocommissie@rambocommissie.cjb.net bevattende uw ”ja”woorde
aangaande de erkenning, en een logo welk wij op onze site kunnen
1

De secretaris weet helaas niet hoe er in Latex een Euro-teken opgenomen kan worden.
Dit is waarschijnlijk de allereerste keer dat er ooit binnen banaan dat er een deadline
gehaald is.
2
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plakken met een link naar uw banaan-site. Neem gerust ook eens
een kijkje op deze site: http://rambocommissie.cjb.net
Wij danken u bij voorbaat voor uw tijd en toegewijde aandacht.
Met vriendelijke groet,
De rambocommissie van S.V.BMT Paradoks
Er is met 6 stemmen vóór tegen 3 stemmen tegen besloten dat we op dit
verzoek ingaan. De secretaris zal een wazig antwoord samenstellen.
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Kerstpuzzel

Peter van Liesdonk doet aan iedereen een oproep om de kerstpuzzel te gaan
maken. De reactie is dat de deadline reeds voorbij is, maar de Supremum
nog niet bezorgd.
Aangezien de kerstpuzzel momenteel een van onze actiefste punten is,
gaan we dit in de ALV aankaarten.

10

BaKnoToCo

Het Banaan Knotsbal Toernooi zal gehouden worden op 23 april 2003.
Er is reeds overleg geweest met het sportcentrum en daar is het volgende
geregeld:
• Er wordt één zaal gebruikt, van 13:45 tot 17:00,
• Er zijn 2 sets knotsen geregeld (1 set is goed voor twee teams),
• De kosten zijn 28 Euro per uur per zaal.
• Deze kosten worden gereduceerd aan de hand van het aantal sportkaarthouders
Er wordt een minimum gesteld van 10 teams (4 à 5 man). Als er binnen
GEWIS niet genoeg interesse is, zal er buiten GEWIS naar deelnemers gezicht
worden.
De penningmeester regelt binnen een week iets omtrent de kosten.
Actiepunt: Er moet een poster gemaakt worden
Om 13:00 verlaat Ronald Kruidhof de vergadering: Er is een vergadering
over OGO.
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Wat mogen geschorste bananen niet wat
niet-geschorste bananen wel mogen?

Er wordt geen overeenstemming bereikt. De voorzitter zal een voorstel schrijven wat later besproken zal worden.
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Webmaster

Finbar Bogerd heeft geen zin meer om de webpagina bij te houden. Mark de
Haas zal deze functie van hem overnemen.
Er wordt tijdens dit punt heel wat NP gescoord. Deze zijn gelukkig niet
fatsoenlijk bijgehouden.3
Verder zullen Marc Stevens en Dan Roozemond samen de MSN-Bot afmaken. Richard zal uitleggen hoe dat moet.
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Rechtszaak: van den Akker vs. van Liesdonk

Pieter van den Akker claimt dat de door Peter van Liesdonk gemaakt Banaanwijzer incorrecte informatie bevat. Er staat namelijk in dat Pieter van
den Akker het Album “Smash” beter vindt dan het album “Innuendo”. Dit
is niet waar.
Peter van Liesdonk belooft dat binnen één week deze foutieve informatie
niet meer te vinden zal zijn.
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Vakantie

Verschoven naar de volgende vergadering
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Schorsing van Finbar

Finbar Bogerd wordt deze vergadering niet geschorst als dank voor zijn bewezen diensten als webmaster. In plaats daarvan wordt Richard Peters geschorst vanwege irritant zijn (5 voor, 1 tegen.)
Hij zal direct na de vergadering voor een periode van 20 uur geschorst
worden.
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Richard +5; Marc +3; Mark, Mark, Dan, Peter, Finbar: +1
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W.e.z.o.t.g.i.

1. Voorzittersvergadering
• Het bestuur was verrast dat er een datum voor BaKnoTo is geprikt.
• Waarom is Banaan eigenlijk een dispuut van GEWIS??
2. Algemene Leden Vergadering Iedereen die naar de ALV komt met een
banaan-shirt aan krijg +3 GJA en -1 VP. Iedereen die naar de ALV
komt zonder zijn banaan-shirt krijgt +1 GJA. Iedereen die niet komt
zonder een goede regen krijgt -1 GJA en +1 VP. Voor de rest gelden
geen sancties.
Enige uitzondering is Wouter van der Horst bijgenaamd Linders, die in
zijn Banaanshirt promotiepraatjes gaat houden op middelbare scholen.
3. Vlaailetters afkopen. Vlaailetters kunnen in principe alleen worden
afgekocht met vlaai. Volgende vergadering wordt hier verder op in
gegaan.
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Rondvraag

1. Richard Peters zal donderdag niet op de borrel aanwezig zijn
2. Zijn schorsing zal worden opgeschoven tussen 5 en 11 uur, omdat hij
dan graag wil zeggen dat hij een Banaan is.
3. Peter van Liesdonk vraagt nogmaals of het mogelijk is om een Gala te
organiseren. Indien Ja, dan in ieder geval pas na de Griekenlandreis.
Sander en Dan zijn dan geı̈nteresseerd om mee te helpen. Dit moet nog
worden kortgesloten met het bestuur (Judith)
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Sluiting

De vergadering wordt gesloten om exact 13:30.
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