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Niels Gussé, Alessandro Vertenten, Emma Heyndrickx, Pieter
Schelfhout, Daan Lippens, Melissa Goossens, Shana Monsieur,
Matthias Van Zele, Jan Eeckhaoudt
Lindsay Claeys, Sander De Wilde

Evaluatie School’s in
o Tof dat er zoveel mensen verkleed waren
 Korting bij verkleed komen wordt meer gedaan
o Achter de tap/kassa mag niet zoveel gedronken worden. De taken moeten
nog nuchter gebeuren, dus ook op voorhand niet zoveel alcohol opnemen
in het bloed
 Misschien niet heel de avond gratis drinken?
 (meer) bonnetjes voor hetgeen dat tijdens de shiften gebeurt, ook
voor mensen die opzetten, afbreken, kassa houden, …
 Drankkaart voor de mensen die een shift doen
o Duidelijker vermelden wie wanneer moet tappen of een shift moet doen
 De lijsten moeten samen opgesteld worden met de tapperslijst
o Drankkaarten
 Letten op het kleur van de kaart en van de stift die gebruikt wordt
 Standaard kaarten of jetons?
 Melissa vraagt prijs bij haar broer
o Opkuis
 Voorstel: lijst met opkuisers maken na fuiven
 Worden dan altijd dezelfde mensen
 Een fuif is niet enkel opzetten, mensen moeten ook eens opkuisen
 De bekers moeten wel zeker de avond zelf al van straat geplukt
worden
 Opkuisen wordt de volgende dag gedaan door vastgelegde namen
met vooropgestelde afspraken
o Stemming
 Stemming moet eerlijk verlopen
 Er is misschien niet gesjoemeld, maar we mogen ook niet de indruk
geven dat het kan gebeuren
o Vestiaire
 Zijn de kapstokken al teruggedaan?
 Daan brengt ze woensdag terug
o Checklist voor een fuif
 Zo kan er niks vergeten worden zoals wc-papier, klein materiaal, …
o Worstenbroodjes
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 Niet echt de verwachte opbrengst
 Mensen konden beter ergens anders gebruikt worden
Dag van de jeugdhuizen (16 november)
o Chillnoon (van 12 tot 18 en van 18 tot 21 opzetten voor het bal)
 Gezelschapspelletjes
 Film
 Sumopakken via speelplein (wel eerst wassen)
 Maak je eigen masker voor het gemaskerd bal
 Bierpong
 Sjoelbak van de Schel
o Promo
 Materiaal staat online op I <3 my jeugdhuis
 Gespleten affiche met masker à la fantom of the opera
o Galabal
 Nu al eens de versiering bekijken
 Veel lakens zijn nodig
 Promoactie met flessen cava
 Ijsemmers via Beurre Noir
Wie zit er in de groep en wie neemt dit serieus?
o Wie helpt er nu eigenlijk mee? Velen zitten in de groep maar hebben nog
geen inzet getoond…
o Wordt nagekeken in november, de ledenlijst voor de AV wordt dan
opgesteld en wie er niet opkomt of verontschuldigt wordt uit de fb-groep
gezet
Varia
 Kuisgerief is nodig (WG Toog en Kuis)
 Update van de tapperschecklist
Let zeker ook op het invulblad dat op google docs staat.
Linkie

