Algemene vergadering der Bananen
Notulen
Haasjebeestje
17 maart 2004
Samenvatting
De volgende tekst is een min of meer juiste beschrijving van de vergadering van het
enige echte GEWIS dispuut Banaan van 17 maart 2004. Taal en/of LATEXfouten
kunnen buiten vergaderingen om worden gemaild.
En ja, het euro teken lijkt inderdaad verdacht veel op het “is een element van”teken. Suggesties zijn van harte welkom.
Bij deze mijn dank aan Anette voor het ontrafelen van enkele LATEXmysteries.

1

Opening

De opening vindt plaats om half 5 + ε

2

Vlaai

Hmmmmm kruimel :)

3

Notulist aanwijzen (→ Haas)

Haas wordt aangewezen als vaste notulist zodat dit puntje niet op iedere volgende
agenda hoeft te staan.

4

Aanwezigheid

Peter, Mars en Erik zijn afwezig. Ronald is van mening dat afwezigheid (ongeacht
de reden) een vlaailetter is. Esther is toeschouwer en Marieke legt een gedeelte van
de vergadering1 vast voor het nageslacht.

5

Goedkeuring notulen

Er zijn enkele kleine aanmerkingen op de notulen. Ze moeten “politiek correcter”2 .
Verder worden de notulen met genoemde wijzigingen goedgekeurd3 .
1. Met name de entree van de “senaat”
2. Homo‘s en MBO-ers mogen niet in de context gebruikt worden waarin ze in de notulen worden
gebruikt.
3. Eindelijk

1

6

Vaststellen agenda

Puntje “6a: Portretrecht” wordt toegevoegd aan de agenda.
6.1 Portretrecht
Sommige mensen stellen het niet op prijs dat ze gefilmd worden. Het filmen wordt
stopgezet.

7

Mededelingen
• Finbar wijst ons nogmaals op het “Raor haor feest” ... waarvan akte.
• Ronald wijst ons nogmaals op het “typical dutch feest” ... waarvan akte.
• De notulen moeten gedetaileerder. Het is niet voldoende om te zeggen dat
iemand een hele slechte reden heeft om niet aanwezig te zijn, deze reden moet
ook nog genoemd worden.
• Wouter vindt het onterecht dat hij 1 vlaailetter en 5 GoedZo minpunten heeft
gekregen voor irritant gedrag tijdens een voorgaande vergadering. Ronald laat
zijn ware aard zien als stroman van de “senaat” en zal de punten teruggeven4
en de vlaailetter intrekken.

8

KnoBaCo

Dan heeft nog niks gedaan. Volgens Richard wordt er binnenkort met het sportcentrum gepraat.

9

BaKiDuWe

Sander heeft een mailtje naar iedereen gestuurd. Esther gaat toch mee.

10

Schorsing Finbar

Richard vindt het mailtje dat Finbar tijdens de senaats-discussie heeft gestuurd
te ver gaan en eist een welgemeend excuses van Finbar. Finbar zegt sorry. Finbar
wordt niet geschorst.

11

BaVaCo

De prijs is ongeveer ∈ 50,- per persoon voor een hele week. Er zijn tenten nodig5 en
auto‘s6 . Iedereen wordt gevraagd om z‘n pappie en mammie lief aan te kijken om
zo een auto te ritselen7 .

12

BaKMoL

Er zit ∈ 1,- in de banaankas. Deze moet op. Er worden verschillende ideeën geopperd
en daarover wordt gestemd. Het resultaat is te vinden in Tabel 1
4.
5.
6.
7.

3 van de 5, aangezien Wouter zichzelf al 2 punten erbij had gegeven.
Geen probleem
Wel een probleem
Bij succes gelieve Wouter op de hoogte te stellen via een e-mailtje

2

Stemmen
8
4
5
0
5
7
0

Wat er gekocht wordt
Een komkommer kopen
Dubbel Frisss
Zak chips
Cola
???
Spoor Crossen / City Hoppen
Bowlingbaan huren

Wat er gedaan wordt
BBQ
Een wandeltocht langs al onze huizen
Klaverjassen
Wandelen door de stad
Gesloten pretparkendag en Efteling
Een banaan voor de groep die wint
Bowlen voor een euro

Tabel 1: BaKMoL stem resultaten

13

Bloesjes
Wat
Alles drukken
Voorkant drukken, achterkant borduren
Alles borduren

Kost da?
∈ 33,20
∈ 36,37
∈ 42,28

Tabel 2: Bloesjes kosten
Dan heeft uitgezocht wat wat ongeveer gaat kosten. Het resultaat staat in
Tabel 2
Voorkant drukken en achterkant borderuren krijgt de meeste steun. Er volgt een
discussie over de invulling van het logo op de voorkant waarin een aantal mensen
langs elkaar heen praten maar eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Desalniettemin
zal Sander van iedere mogelijke combinatie een voorbeeldje maken. De rest zal dan
vervolgens nog wat extra combinaties verzinnen uit pure hufterigheid :).

14

Rondvraag

Esther vraagt of Jelte ook op het Buffy-weekend8 mag komen. Niemand heeft bezwaar.

15

Sluiting

De vergadering wordt om 17:30 gesloten.

8. 8, 9 en 10 April 2004
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