Algemene vergadering der Bananen
Notulen
Haasjebeestje
19 februari 2004
Samenvatting
Hier volgt een min of meer acurate beschrijving van de vergadering van het leukste
GEWIS dispuut Banaan. Tijdens deze vergadering heeft de voorzitter (Ronnie)
GJA-minpunten bijgehouden. Wouter is geëindigd op 5 minpunten, Richard op 1.
Deze punten zullen t.z.t. ook in het Award-systeem worden verwerkt.

1

Opening

De opening vindt plaats om half 5 + 

2

Notulist aanwijzen (→ Haas)

Haas wordt aangewezen als notulist. Dat komt mooi uit want hij is op dat moment
ook al notulen aan het maken.

3

Aanwezigheid

We missen Eric, Mars, Pieter en Peter. Peter heeft reeds laten weten dat hij onderweg is vanaf W-Hoog. Pieter heeft nog college en van Mars wordt aangenomen
dat hij in Duistland zit hoewel dat met zijn CIA contacten natuurlijk nooit met
zekerheid te zeggen is.

4

Goedkeuring notulen

Wouter zanikt. De notulen van de voorgaande keer worden niet goedgekeurd omdat
de “senaat” van mening is dat 2 belangrijke “besluiten” niet zijn genoteerd. Deze
zogenaamde “besluiten” staan inmiddels in de nieuwe versie van de oude notulen
onder sectie A. Toegevoegde punten die niet in de eerste versie stonden.
Peter komt binnen, maar dat staat los van de notulen.

5

Vaststellen agenda

Sander wil graag als extra punt ”Richards metamorphose”toegevoegd zien. Tevens
de traditionele schorsing van Finbar wordt toegevoegd aan de definitieve agenda.
Er wordt voor gekozen om het punt ”Vlaai”wat naar voren te schuiven.
1

5.1 Yum yum
De vlaai is lekker.

6

Mededelingen

Wouter komt uit de kast als DC-er. Sander wil Wouter royeren als techniek-(bikkel/MBOer). Dan verwelkomt Wouter als DC-er. Wouter krijgt een vlaailetter.

7

GEWIS activiteit

In april wordt er een knotsbaltoernooi georganiseerd. Dan wordt voorzitter van
KnoBaCo. Richard wordt de eerste volgeling van Dan en gaat de contacten met het
sportcentrum onderhouden.

8

Goedkeuring functieverdeling bestuur

Alleen de functies Voorzitter (Ronald), Penningmeester1 (Wouter) en Secrataris2
(Haas) worden als bestuur beschouwd. De commissarisen van de diverse commissies
(BAF, BaKiDuWe, BaVaCo, etc. . . ) worden niet als onderdeel van het bestuur
beschouwd.

9

Vlaai

Iedereen heeft zijn punt reeds gehad.

10

BAF (Finbar)

Na stemming wordt besloten dat er op vrijdag 27 februari een BAF zal zijn in
BimBam.

11

BaKiDuWe (Dan & Sander)

Het zit goed volgens Sander. Wouter regelt een tweede auto. Iedereen heeft betaald.
Er zijn gourmetstellen nodig maar die blijken ruimschoots op voorraad te zijn.

12

BaVaCo (Wouter)

Vertrek: Zondag 4 juli. Terugkomst: Zondag 11 juli. Er moeten auto’s geregeld
worden!
Mee: Pieter, Sander, Dan, Wouter, Richard, Ronnie, Finbar.
¬Mee: Peter, Eric
Weet nog niet: Marck
1. Op Wouters verzoek te schrijven als penninqmeester
2. tevens vice-voorzitter

2

13

Kas

De kas wordt afgeschaft.

14

Banaanbak (Backups & beveiliging)

Dan & Ronnie gaan de backups regelen.

15

Bloesjes (Dan)

Er komen mooie bloesjes. Finbar heeft geen interesse. Er wordt gekozen voor een
zwarte bloes met gele letters. Aan de voorkant komt klein het Banaan-logo en
achterop zal groot ”BANAAN”3 komen. Dan gaat het regelen en vormt dus de
BaBloCo4 . Een snelle informering van Dan leert dat de prijs tussen de 32 en 36
euro zal liggen.

16

Wet T-Shirt contest (Wouter & Haas)

Wouter en Haas blijven bij hun mening dat een Wet T-Shirt contest een zeer waardevolle bijdrage voor GEWIS zou zijn.
16.1 Richard metamorphose
We moeten Richard steunen bij het halen van zijn mijlpalen zoals deze tijdens
GEDIIP zijn vastgelegd. Tevens moeten zijn vorderingen op de website worden
bijgehouden.
16.2 Schorsing Finbar
Finbar wordt voor  tijd geschorst.

17

Rondvraag

Er komt een meningpeiling om te kijken wie we bij de Mac willen eten. Voor: 6
Tegen: 3
Was er post? Nee er was geen post.

18

Sluiting

De vergadering wordt om 17:15 gesloten.

3. eventueel met url naar de banaan-site
4. Banaan Bloesjes Commissie

3

