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Vergadering van 17 april 2003
De vergadering wordt geopend om 12:37 door de voorzitter.
Erik van Dongen is met opgaaf van redenen niet aanwezig. Pieter van den Akker en Finbar Bogerd komen tijdens de opening binnen. Beide hadden reeds aangegeven later te
zullen zijn.
Er wordt aan Mark de Haas gevraagd of hij in de kantine een mes wil gaan halen ten
behoeve van punt 5. Dat wil hij niet doen. Na een dreiging met schorsing en een dreiging om geen vlaai te krijgen gaat hij uiteindelijk toch een mes halen om vlaai te kunnen
snijden.
De voorzitter opent de vergadering een tweede keer, omdat hij vergeten was dat hij dat
al gedaan had.

Opening

De algemene indruk over de notulen was dat ze briljant en/of geweldig waren. Dit moet
gerelativeerd worden met het feit dat eigenlijk niemand zich deze notulen kon herinneren. Maar de overheersende mening was dat waarschijnlijk iedereen ze wel ooit
gelezen had en dat ze vermoedelijk wel goed waren.
Richard Peters merkt op dat er op de vijfde regel een spelfout stond; vermoedelijk een
dt-fout. De secretaris geeft aan dat de notulen door de spellings- en grammaticacontrole
van Word zijn gehaald en dat dit dus vermoedelijk niet waar is.
Na controle achteraf door de secretaris blijkt dat er inderdaad geen dt-fout op regel 5
aanwezig was.

Notulen vorige
vergadering

• Richard Peters deelt mee dat hij om 13:30 weg moet zijn vanwege een andere vergadering.
• Mark de Haas deelt mee dat hij een mes heeft.
• Richard Peters deelt mee dat hij om 15:00 klaar is met vergaderen en dan tijd heeft
om Machiavelli te spelen.
• Mark van Heeswijk deelt mee dat er post is uit Praag.
• Richard Peters meldt zijn vermoeden dat er niet in het postvak gekeken is of er
nieuwe post is gearriveerd.
• Sander Vollebregt deelt mee dat hij het vermoeden heeft dat er niet eens een eigen
postvak is.
• Peter van Liesdonk meldt dat er wel een postvak is, maar dat daar de sticker "JBC
99/00" op zit.

Mededelingen

Er worden twee nieuwe punten aan de agenda toegevoegd.
• Het punt ‘Gala’ over de huidige toestand omtrendt het Banaan Gala
• Het punt ‘Afsplitsing Banaan’ over de discussie of Banaan zich van GEWIS moet
afsplitsen.

Vaststelling
definitieve
agenda

Sander Vollebregt heeft vlaai meegenomen omdat hij zes Banaan-Vlaaipunten heeft.
Hiermee lost hij zijn schuld in. De vlaai wordt door Ronald Kruidhof vakkundig in 10
gelijke stukken verdeeld. Hierbij wordt niet gedacht aan het feit dat Wouter van de Horst
bijgenaamd Linders pas later naar de vergadering komt en dus geen stuk vlaai meer
krijgt.
Er was zowel kersenvlaai als kruimelvlaai, waarvan beide gedeeltelijk van slagroom
waren voorzien.

Vlaai
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Het kijkduinweekend wordt voorlopig uitgesteld. Dit komt onder andere omdat er weinig
tijd is geweest vanwege onder andere de Praagreis en de Griekenlandreis. Ook zijn
Ellen van Nunen en Anette Spaan, die graag meewillen, de komende vier maanden op
een stage in Duitsland. Daarom wordt het weekend voorlopig gepland na de zomer.
Er moet zo snel mogelijk een definitieve datum geprikt worden waarop we gaan.

Kijkduinweekend

Het Banaan Knotsbal toernooi is zo goed als geregeld. Er staan momenteel 4 teams op
de inschrijflijst en er is van nog 2 à 3 teams bekend dat ze nog graag mee willen doen.
Er zijn nog een paar teams nodig voor een fatsoenlijke wedstrijd. Hiervoor zal tijdens de
komende borrel reclame gemaakt worden.
Richard Peters zorgt ervoor dat deze laatste teams zich zeker ook inschrijven. Tevens
zorgt hij voor het geld. De bedoeling is dat alle teams hun inschrijfgeld al bij GEWIS
betalen, voordat er wordt vertrokken naar het sportcentrum.
Pieter van den Akker zorgt er voor dat er een prijs is. Er wordt gedacht aan een beker, of
misschien ook een vlaai en een zakje banaantjes.
Sander Vollebregt maakt een wedstrijdschema.
Peter van Liesdonk zal maandag een bevestigings-mail sturen naar alle deelnemende
teams. Hierin worden de belangrijkste details nogmaals herhaald.

Banaan
Knotsbal
Toernooi

De voorzitter heeft naar aanleiding van een vorige vergadering een reglement omtrend
schorsingen opgesteld. Dit is reeds ter inzage naar alle leden gestuurd. Niemand weet
meer precies wat er in het reglement stond. Alleen Pieter van den Akker kan zich
herinneren dat er een spelfout in stond.
Na een stemming wordt het reglement op goed vertrouwen aangenomen.

Voorstel
schorsingsreglement

De vakantie zal plaats gaan vinden in de week van 5 t/m 13 juli. Het wordt een semiactieve vakantie, waarin geen hele actieve evenementen gepland worden, maar waarin
iedereen wel wordt toegestaan om actieve dingen te gaan ondernemen.
Uit een gemailde enquête blijkt dat er 6 man zeker meegaan op vakantie en 4 man
misschien. Deze mensen laten zo snel mogelijk definief weten of ze mee gaan of niet.
Er wordt een budget gesteld van maximaal € 250 per persoon, all in.
Over de bestemming moet nog nagedacht worden. Opties die veel bijval kregen waren
Luxemburg en de Ardennen. Nederland was als bestemming niet echt populair.
Dan Roozemond stelt zichzelf verantwoordelijk, al is het niet geheel duidelijk waarvoor.

Vakantie

Peter van Liesdonk gaat niet verder met het organiseren van een Banaan Gala omdat
hij rond de tijd dat dit zou moeten vallen - het eind van het jaar - waarschijnlijk zijn
handen vol heeft aan zijn stage. Helaas.

Gala

Er is al een tijd een discussie gaande over het feit of Banaan wel een dispuut van
GEWIS moet blijven. Er zijn drie standpunten:
• “We dragen niets bij aan GEWIS en GEWIS draagt ook niet zoveel bij aan ons, dus
we kunnen net zo goed de band met GEWIS opzeggen.”
• “Ach, het is wel leuk om onszelf te kunnen profileren als een dispuut behorende bij
een vereniging en het is weleens leuk om een activiteit te kunnen organiseren, dus
we blijven doorgaan zoals we het nu doen, totdat de ALV van GEWIS ons beu is.”
• “We worden actiever binnen GEWIS.”
Aangezien het tweede standpunt de meeste bijval kreeg en de overige mensen zich ook
in dit standpunt konden vinden, zal het dispuut Banaan verder gaan op dezelfde wijze
waarop dat de afgelopen jaren is gegaan.
Een voorwaarde was echter wel dat we een eventuele opheffing of afsplitsing zelf in de
hand houden.

Afsplitsing
Banaan
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Er wordt gestemd over wie er deze vergadering geschorst gaat worden. Dit leek bijna
Erik van Dongen te gaan worden, maar op het laatste moment vervalt het voorstel.
In plaats daarvan wordt voorgesteld om de Voorzitter te schorsen. Dit voorstel krijgt veel
bijval en daarom wordt de Voorzitter per direct geschorst voor 24 uur. De Voorzitter stelt
nog dat volgens het nieuwe reglement alleen hij leden mag schorsen, maar krijgt geen
gehoor.
De Vicevoorzitter neemt de voorzittershamer over en nodigt de geschorste Voorzitter
onmiddelijk uit voor de vergadering.

Schorsing

Er is niets op tafel gegooid.

W.E.Z.O.T.G.I.

• Dan Roozemond: “Is er nog actie ondernomen naar aanleiding van de Rambocommissie?” -- Nee, dit is niet gebeurd. Peter van Liesdonk krijgt als verantwoordelijke 1 Banaan Vlaaipunt.
• “Er zijn nog 3 mensen nodig voor de Batavierenrace. Zijn er misschien Bananen die
nog mee willen lopen?”
• Dan Roozemond: ”Wat is er met de hardeschijf gebeurd?” -- Deze is in het bezit van
Richard Peters. Deze zal hem terug geven aan Walter. Als deze hem aan de praat
kan krijgen, dan krijgen we hem terug. Anders krijgen we onze € 15 terug.

Rondvraag

De vergadering wordt op een onbekend tijdstip rondom 13:30 gesloten.

Sluiting
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