Algemene vergadering der Bananen Notulen
Haasjebeestje
28 januari 2005
Samenvatting
De volgende tekst is een min of meer juiste beschrijving van de vergadering van het enige leuke
GEWIS dispuut Banaan van 28 januari 2005. Taal en/of LATEXfouten kunnen buiten vergaderingen
om worden gemaild.

1

Overhandigen van de hamer aan de voorzitter

Check

2

Opening

De opening vindt plaats om 12:34.

3

Aanwezigheid

Iedereen die aanwezig moet zijn1 en iedereen die afwezig moet zijn2 is dat ook.

4

Vaststellen Agenda
• De punten “Notulen vorige vergadering” en “Vlaai” worden omgewisseld.
• Het puntje “Overhandigen van de hamer aan Dan” wordt toegevoegd.

5

Vlaai

Hij was weer heerlijk.

6

Notulen vorige vergadering

Ze waren weer geweldig.

7

Kalender

Ronnie maakt ons attent op wat aankomende gebeurtenissen.

8

Bridgeles

Wouter, Dan, Richard, Ronald en misschien Peter gaan proberen om op 14 februari 2005 bridgeles
te regelen bij de pappa van Sander.
1. Dan, Mark2 , Ronald, Sander, Marc, Peter, Richard en Wouter
2. Pieter, Erik en Finbar
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9

BaSnoCo ’05

De BaSnoVa ’05 gaat nog steeds door. Er zullen binnenkort dingen gemaild worden.

10

“Banaan in ruste”-cadeau

De kaptstok is droog. Er moet nog puntjes, onze namen en de tekst “Dispuut Banaan” op komen.
Het is de bedoeling dat de kapstok Richard-proof3 wordt.

11

Banaanvakantie

Dan en Mars gaan de BaVaCo ’05 vormen.

12

Quote van het jaar

De quote:
(Over “zwanger zijn van een tweeling”): “Ik vind dat altijd zo’n ambigue zin.”
van Haasje is verkozen tot Quote van het jaar 2004.

13

BaKiDuWe

Er is gereserveerd maar nog geen bevestiging gekomen. Iedereen dient, net als vorig jaar, vooraf
centjes over te maken.

14

WEZOTGI

Er wordt niks over tafel gegooid.

15

Rondvraag

Er wordt niks gevraagd.

16

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 13:08

17

Overhandigen van de hamer aan Dan

Check

3. Hufter-proof++

2

