GEWIS-dispuut Banaan
Notulen Banaanvergadering
23 juni 2005
Aanwezig: Mark de Haas, Wouter van der Horst, bijgenaamd Linders, Peter
van Liesdonk, Dan Roozemond (not), Marc Stevens en Sander Vollebregt.
Afwezig met kennisgeving: Erik van Dongen, Mark van Heeswijk en Ronald
Kruidhof.
Afwezig zonder kennisgeving: Finbar Bogerd
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Opening

Om 16.20 wordt de vergadering geopend door de alom gerespecteerde vicevoorzitter, Mark de Haas. Door middel van een kort telefoongesprek1 wordt
geconstateerd dat onze niet zo alom gerespecteerde voorzitter, Finbar Bogerd,
de vergadering vergeten was. Dit geeft aanleiding tot een plotselinge opstand
die ertoe leidt dat Mark de Haas tot voorzitter van ons dispuut benoemd wordt.
Volgens goede traditie wordt er hierna ook een nieuwe secretaris aangewezen.
De nieuwbakken voorzitter doet een halfslachtige poging macht uit te oefenen,
en probeert Dan Roozemond als secretaris aan te wijzen. Deze poging faalt jammerlijk, maar na enig gesteggel wordt Mark van Heeswijk de nieuwe secretaris
en offert Dan Roozemond zich op om deze nu al gedenkwaardige vergadering2
te notuleren.
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Intermezzo

Er volgt een korte discussie over het niet delen van een Swirl-ijsje door Mark de
Haas en het huichelaar zijn van Peter van Liesdonk. Bovendien wordt er bepaald
dat Finbar Bogerd 2 vlaailetters krijgt omdat hij deze vergadering vergeten was,
en 2 vlaailetters omdat hij niet voor vlaai had gezorgd bij deze vergadering. Dit
brengt zijn totaal op 6 letters, kortom: de volgende vergadering is er vlaai.
Hierna wordt Dan Roozemond benoemd tot banaanvlaailetteruitdelerTM .
Mark de Haas oefent absolute macht uit, en benoemt zichzelf tot vieze banaanvlaailetteruitdelerTM .
1 Waarbij
2 Want

we bewust in het midden laten wie dat telefoongesprek voerde
er was na 3 minuten al meer besloten dan in menig andere vergadering na een uur
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Banaanvakantie

De banaanvakantie zal plaatsvinden ergens in juli, om en nabij 16 juli tot 24
juli. De bestemming ‘Zwarte Woud’3 wordt unaniem als goed beschouwd. Dan
Roozemond zal zorgdragen voor een campinggids, een toeristengids en een routebeschrijving. Mark de Haas merkt op dat Schwardzwalder Kirschtorte een
niet te versmaden lekkernij is. Mark van Heeswijk gaat waarschijnlijk niet mee.
Richard Peters heeft aangegeven een4 auto mee te kunnen nemen. Peter van
Liesdonk merkt op dat ook hij een auto mee kan nemen, mits het bewuste voertuig door de APK-keuring komt op 30 juni 20055 . Ook Wouter van der Horst,
bijgenaamd Linders zal proberen de supersnelle knalblauwe Renault Twingo
weer mee te krijgen. Marc Stevens probeert voor een party-tent te zorgen, en
als backup plan is er altijd nog een party-tent van Wouter van der Horst, bijgenaamd Linders. Dan Roozemond, Marc Stevens en Sander Vollebregt zullen
in ieder geval een tent meenemen, en indien nodig kan Wouter van der Horst,
bijgenaamd Linders ook een tent meenemen. Dan Roozemond en Marc Stevens
zullen ieder een gasstel meenemen.
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Opkomende evenementen

Op 12 augustus om 14.00u zal Wouter van der Horst, bijgenaamd Linders de
eindpresentatie van zijn afstudeerwerk geven. Op 17 augustus om 15.45u zal Dan
Roozemond de eindpresentatie van zijn afstudeerwerk geven. Beiden hopen op
30 augustus hun diploma en bijbehorende ingenieurstitel te ontvangen.
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Banaanpagina

Op een vraag van Dan Roozemond over de status van de nieuwe banaanpagina
antwoordt Mark de Haas dat die bijna af is. Dan Roozemond merkt nog op dat
de nieuwe banaanpagina er nu al heel stoer6 uitziet.
Er volgt onder dit punt ook nog een volkomen nutteloze discussie over openbare dronkenschap en het nuttigen van alcohol in stadsparken.
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Rondvraag
• Peter van Liesdonk: ‘Gaan we borrelen?’ Ten antwoord wordt er door
verscheidene mensen instemmend gemurmeld, en door anderen afwijzend
gemurmeld.
• Wouter van der Horst, bijgenaamd Linders: ‘Vinden jullie de daadkracht
van de voorzitter ook zo goed?’ Iedereen antwoord instemmend.
• Sander Vollebregt vraagt aan Mark de Haas: ‘Wat is jouw 10 punten
plan?’. Mark de Haas antwoordt: ‘Meer fris, meer palm, meer vlaai (betaald door anderen), meer vrouwen, meer DnD, meer ski en snowboard
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vakanties, meer zomervakanties, meer mountainbiken, afstuderen en nu
graslammen’.
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Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 16.39u.
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