Algemene vergadering der Bananen
Notulen
Haasjebeestje
4 mei 2004
Samenvatting
De volgende tekst is een min of meer juiste beschrijving van de vergadering van het
enige echte GEWIS dispuut Banaan van 4 mei 2004. Taal en/of LATEXfouten kunnen
buiten vergaderingen om worden gemaild.

1

Opening

De opening vindt precies om kwart voor 1 plaats.

2

Vlaai

Hmmmmm

3

Aanwezigheid
• Finbar is afwezig zonder kennisgeving ⇒ Vlaailetter
• Sander is afwezig van wege Engels.
• Pieter heeft zich per SMS afgemeld.1

4

Notulen

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. De notules ontvangt
zelfs een davernd applaus voor zijn beknoptheid.

5

Vaststellen Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
1. Hij komt uiteindelijk net na de sluiting van de vergadering binnen. Zijn teleurstelling wordt
ietwat goedgemaakt door de vlaaipunt die hij nog kan pakken.

1

6

Kalender

15 Mei viert Tom z‘n verjaardag / housewarming. Er gaan waarschijnlijk wel enkele
mensen maar nog niemand doet definitieve toezeggingen.
21 Juni krijgt Mars zijn Canada-uitslag. Ronnie maakt een flauw2 grapje over
huidirritatie.
Wouter wordt er op gewezen dat hij 7 juli 20043 zijn 100e quote moet maken.

7

Mededelingen
•
•
•
•
•
•

8

Dan: “Eerst Wouter.”
Wouter: “Vlaai zonder reden verdient applaus.”
Dan: “Ik sluit me bij Wouter aan.”
<Er vindt wederom daverend applaus plaats.>
Mark van H.: “Het is uit met Suzanne.”
Mark de H.: “Peter moet niet vergeten om straks z‘n huur over te maken.”

Banaan maakt er een eind aan

Er is besloten om ons zelf op te heffen / af te splitsen / in ruste te gaan en daarvoor
willen we graag een afsluitende activiteit doen die de kroon op ons werk als actiefste
GEWIS-dispuut dient te worden.
Voorstellen zijn:
• Banaanschilwerpen
• Knotsbal
Dit punt wordt in de pauze-stand gezet4 en wordt verder behandeld over 2
punten.

9

BaVaCo

Er zijn 3 auto‘s, dus we gaan er in ieder geval komen. De camping is ook al geregeld,
er hoeven dus alleen nog maar tenten geregeld te worden. Dan en Wouter hebben
beide een 2-persoons tent. Sander heeft een 3-persoons tent. Dan gaat kijken wat
het huren van een tent kost. Wouter gaat zich verdiepen in 2e -hands tenten.

10

Voorzitters Vergadering GEWIS

5

Volgens GEWIS gaan wij ons opheffen.6 Er wordt besloten om 10 juni iets
te gaan organiseren.7 Deze datum wordt nog kortgesloten met de AC en de BAC.
Ronnie en Dan gaan toezicht houden.8
2. doch redelijk amusant
3. Tijdens de Banaan Vakantie
4. Nee, het gaat niet rikken.
5. We pakken de gedachtengang weer op die we 2 puntjes geleden hebben laten vallen ... en
waarom kan ik geen voetnoten in een section-titel plaatsen?
6. Volgens ons zelf ook
7. Het banaanschilwerpen lijkt wel een goed plan.
8. Wat er op neer komt dat de rest de zware lichamelijke arbeid zoals het inkopen van de bananen
zal verrichten.
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11

Rondvraag

Er komt geen BaKnoTo/KnoBaTo omdat Dan en Richard te lam zijn en als smoesje
wordt het gebrek aan animo binnen GEWIS aangevoerd.9
Richard en Peter gaan een stukje voor het Jaarboek regelen.

12

Sluiting

De sluiting vindt plaats om 13:13.

9. Wat eigenlijk wel een heel goede reden is daar het vorige BaKnoTo/KnoBaTo weinig steun van
GEWIS kreeg en er nog allemaal negatieve financiële concequenties waren.
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