Algemene vergadering der Bananen
Notulen v2.0
Haasjebeestje
15 januari 2004
Samenvatting
Dit is een dappere poging om de notulen van de Banaanvergadering van 15 januari
2004 uit te werken. De eerste 6 punten zijn door Ronald genotuleerd en zijn totaal
onbegrijpbaar maar er is een verwoede poging gedaan om de geschiede feiten min
of meer goed weer te geven.
Er is een appendix toegevoegd met dingen die blijkbaar niet goed in de eerste versie
van deze notulen stonden.
Er zijn wederom wat dingen aangepast. Voor de laatste keer ...

1

Opening

Het is 16:53

2

Aanwezig/Afwezig

Wouter, Ronald, DaAn en Haas zijn aanwezig. Richard en Sander zijn vlaai halen.
Mars is afwezig met kennisgeving. Heeswijk en Peter krijgen een vlaailetter vanwege
het hebben van slechte redenen. Dit besluit is echter op de vergadering van 17 maart
2004 teruggedraaid omdat hier niet staat vermeld wat die redenen precies waren.1

3

Agenda

De definitieve agenda wordt vastgesteld:
1. Opening
2. Aanwezig/Afwezig
3. Agenda
4. Notulen
5. Mededelingen
6. Vlaai
7. BaKiDuWe
8. Parijs
9. BaVaCo
10. Quote v/h jaar 2003
11. Nieuw reglement
12. Mars (2020)
1. Blijkbaar is het feit dat iedereen het een slechte reden vond niet goed genoeg.
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13.
14.
15.
16.

4

Wezotgi
Sluiting
Onzinnig napraten
Opruimen

Notulen

Dit puntje wordt op de Munchkin 2.6 seconde methode tm behandeld.

5

Mededelingen

DaAn: “Niemand gaat voor z’n lol naar Indonedië.”
Haas: “Ondanks het kleine aantal deelnemers is het nog steeds erg onrustig.”
Wouter: “Als hij [Ronald] net zo snel schrijf als hij zijn moppen vertelt dan euh ...
[Wouter raaskalt, hij is dan ook de bron van bovengenoemde onrust].”
do ¬“Richard en Sander terug zijn” → skip od

6

Vlaai

De vergadering wordt heropend om 17:17. Ronnie blijkt totaal niet in staat te zijn
om ook maar enigzins fatsoenlijke notulen te maken en de taak van notulist wordt
doorgegeven aan Haasjebeestje. Er is vlaai en deze is lekker.

7

BaKiDuWe

Sander: “Het zou handig zijn als Peter z’n auto mee zou nemen.”
Haas (Er is besloten dat Haas de volmacht heeft van Peter): “Peter is voor.”
Dan en Sander regelen alles + boodschappen en t.z.t. worden extra dingen geregeld
zoals gourmetstellen e.d.
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Parijs

Haas gaat niet. Richard gaat misschien niet vanwege een stom TeMa college2 . Er
wordt gestemd over “TeMa is stom.”. Ronald is als enige 3 tegen maar hij moet nog
voorzitter worden dus Finbar wordt in zijn plaats geschorst. Dan en Ronald hebben
al betaald4 . Er wordt verder nog gezwamd over de kamerindeling.
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BaVaCo

Wouter regelt het. De keuzes zijn 4 t/m 11 juli5 of 11 t/m 18 juli. De voorkeur gaat
uit naar de eerste optie.
2. Is there any other kind?
3. De rest is voor.
4. VVD-ers!
5. De laatste tentamenweek, maar dan moet je maar geen “Optimalisering in Rn ” (2P610), “Benaderingsalgoritmen voor TI” (2P650), “Wachttijdtheorie en prestatie-analyse” (2S980), “Management van technische innovatie voor niet BDK-studenten” (1Z180), “Geschiedenis van de techniek
voor Bouwkunde” (0K400) doen.
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Quote v/h jaar 2003

Pieter is er nog niet, er wordt snel naar punt 13. Wezotgi zodat Pieter straks
eventueel de doorslaggevende stem kan hebben.
RonnieNet unaniem tot voorzitter gekozen. leest de quotes slecht voor.
Pieter komt binnen.
Sander leest de quotes goed voor.
Het niveau is lager dan de quotes van 2002.
Wouter wint met: Wouter: “Bier en Sex!” Richard: “Sex met vrouwen!” Wouter:
“Jezus man, jij bent zo kritisch!”

11

Nieuwe reglement

Het voorstel-reglement van Dhr. E.A.T. v/d Akker wordt afgekeurd. De senaat
zeikt.

12

Mars (2020)

7 februari 2019 om 16:30 verzamelen bij Mars. Iedereen die vlaai meneemt die neemt
vlaai mee6 .

13

Wezotgi

Dhr. Ronald “Ronnie” Kruidhof wordt benoemt tot voorzitter. Dhr. Peter P. van
Liesdonk wordt bedankt voor de getoonde inzet.
Er is een kas-tekort ontstaan. Sick krijgt hiervan de schuld en er wordt gefilosofeerd
over (pre-emptivetm ) vergeldingsacties.
Marc7 en Mark8 bellen. Het is kwart voor 6 volgens Heeswijk.
Mars komt om kwart voor 7.
Heeswijk komt binnen en pakt vlaai. Deze is lekker.
Pieter neemt volgende keer vlaai mee vanwege zijn 100+ quotes.
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Sluiting

Het is 17:46.

15

Onzinnig napraten

Dit gebeurt in de kantine tijdens het Boeren-Bridge-en.

16

Opruimen

Daar hebben ze homo‘s voor.
6. Sander raaskalt
7. Mars
8. Heeswijk
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A

Toegevoegde punten die niet in de eerste versie stonden

De “senaat” is van mening dat alle voorstellen goedgekeurd moeten worden door
de “senaat” en dat alle door de “senaat” ingediende voorstellen automatisch goedgekeurd worden.
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