Algemene vergadering der Bananen
Notulen 24 oktober 2003

1. Opening
De vergadering van 24 oktober 2003 wordt geopend om 17:06 door voorzitter Dan
Roozemond.

2. Vlaai
Er is vlaai meegebracht door Wouter van der Horst bijgenaamd Linders. Deze was zonder
overdrijven ontzettend lekker. Om een of andere reden is er een kersen-vlaai-vlek
verschenen op de concept-notulen.

3. Vaststelling Definitieve Agenda
De volgende punten worden in de agenda toegevoegd:
• Tom
• Limosine
• Streepje; dit punt wordt later geschrapt omdat het een grapje was.

4. Notulen vorige vergadering
Iedereen is ofwel vergeten de notulen te lezen, ofwel vergeten wat er in stond. Zodoende
zijn er geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering.

5. Mededelingen
Marc Stevens: “We gaan dit jaar met GEWIS naar Parijs. Wie gaan er mee?”
Hierop reageren positief: Marc Stevens, Sander Vollebregt, Dan Roozemond, Richard
Peters en Wouter van de Horst bijgenaamd Linders.
Hmmm. Om een of andere reden claimt Word nu dat ‘Richard Peters’ een persoon is, in
tegenstelling tot de andere namen, die dat niet zouden zijn.

6. Vakantie 2004
De Banaanvakantie van komend jaar zal plaatsvinden in de week van 4-11 juni.

7. Buffy avond
Op de avond van 7 november zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk afleveringen
van Buffy te bekijken.
Verder wordt er nog opgemerkt dat er een Manga-weekend aan komt. Aan de hand
hiervan wordt opgemerkt dat Manga eigenlijk Anime moet zijn.

8. Verkiezing nieuwe voorzitter
Omdat de huidige voorzitter het voorzittersschap beu is, treedt hij af. Zodoende moet er
een nieuwe voorzitter gekozen worden.

Op de kandidatenlijst staan alle leden van Banaan die niet eerder voorzitter zijn geweest:
Erik van Dongen, Finbar Bogerd, Marc Stevens, Mark de Haas, Mark van Heeswijk,
Peter van Liesdonk, Pieter van den Akker en Ronald Kruidhof.
Na een spannende tussenuitslag, waarbij de stem van Pieter nog niet geteld was en
Ronald Kruidhof voor lag op Peter van Liesdonk, heeft uiteindelijk Peter van Liesdonk
de verkiezingsstrijd gewonnen. Hij wordt veroordeeld tot het overnemen van de
voorzittershamer.
Voor het exacte kiesreglement en de exacte uitslag verwijst de secretaris naar de
archieven van het senaat, mocht die bestaan. Ze zijn helaas niet in handen van de
secretaris.

9. Avondprogramma
Er wordt vanavond gegeten in JAM. Verder zal de film “Intolerable Cruelty” worden
bezocht.

10.

Limosine

Dit punt wordt verzet naar de volgende vergadering.

11.

Tom

Er wordt tijdens dit punt niets opgemerkt wat de moeite van het notuleren waard is.

12.

Rondvraag

Richard Peters merkt op dat hij kaartjes heeft voor het Infosecurity.nl seminar. Hij vraagt
wie er met hem mee gaat. Peter van Liesdonk geeft een bevestigend antwoord.
Wouter van der Horst bijgenaamd Linders vraagt wie het gaaf vinden dat er 270 mensen
bij de informatiestand van Toegepaste Wiskunde zijn komen kijken. 8 leden geven
bevestigend antwoord.

13.

Besluit

Het volgende besluit wordt voorgesteld en door de vergadering aangenomen:
“In elk officieel inleverstuk of presentatie van een lid van Banaan moet het woord
‘Banaan’ voorkomen.”

14.

Afsluiting

De vergadering wordt om 17:40, helaas zeer onrusig, afgesloten.

