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afwezig: onbekend

1

Opening

De vergadering wordt om 12:34 geopend door de voorzitter.

2

Vaststellen definitieve agenda

De gewijzigde agendapunten zijn in volgorde in de notulen opgenomen.

3

Notulen vorige vergadering

De layout zag er gelikt uit. Er volgen complimenten en een applaus voor de webmaster vanwege
het notulensysteen.

4

Mededelingen
• De gekochte hardeschijf is terug naar Walter. Omdat deze voorlopig geen tijd heeft om er
naar te kijken, krijgen we ons geld terug.

5

Vlaai

Er was kersenvlaai en kruimelvlaai. Hij was erg lekker.

6

PCBanaan02

De vervangende installatie voor de banaanbak moet aanstaande dinsdag operationeel zijn.

7

Kanaan Knotsbal Toernooi

We moeten de volle mep betalen voor de zaal. De schade bedraagt ongeveer E 50. Dit komt omdat
we er van uitgegaan waren dat we het percentage sportkaarten van de prijs af konden trekken,
terwijl dat niet zo was.
Er wordt geprobeerd om nog het een en ander met het sportcentrum, ESSF en GEWIS te
regelen.
Richard gaat naar de tandarts.

1

8

Banaanreglement

Het concept-reglement wordt afgekeurd op grammaticale fouten

9

Verjaardag Anette

Dan regelt een cadeautje voor Anette

10

Bioscoop

We gaan vanavond naar de bioscoop (Matrix 2/Maid in Manhattan). Er worden geen interessante
opmerkingen over gemaakt.

11

Vakantie

Er gaan 7 man op vakantie. Er moeten taken verdeeld worden. Er wordt binnenkort nader over
overlegd.

12

Cantus/Songfestical

Dan, Wouter, Pieter en Richard gaan naar de Cantus om de Banaan-inzending te presenteren.
Pieter stuurt de songtekst naar Willy. Natuurlijk gaat iedereen in een semi-gele Banaanpolo.

13

Schorsing

Judy is permanent geschorst omdat ze niet op de vergadering aanwezig is.

14

Wevoienbzmw

Wouter: Er zijn vrijdag nog voetballers nodig!
Pieter: Wie komt er op de contrabaf op 31 mei?

15

Sluiting

De vergadering wordt gesloten door de voorzitter.
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