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Samenwerkingscontract 

Team info: 
 
Bartel Buls 

 Functie: Teamleider 
 Contact: 

o Gsm: 0499/18 36 87 
o Email: bartel.buls@student.groept.be 

Jasper Derden 
 Functie: Secretaris/ Notulist  
 Contact: 

o Gsm: 0498/38 28 56 
o Email: jasper.derden@student.groept.be 

Anton Rauws 
 Functie: / 
 Contact: 

o Gsm: 0479/02 65 84 
o Email: anton.rauws@student.groept.be 

Felix Porres 
 Functie: / 
 Contact  

o Gsm: 0498/60 71 32 
o Email: felix.porres@student.groept.be 

Alexander Van Kerckhoven 
 Functie: Penningmeester 
 Contact: 

o Gsm: 0485/46 69 94 
o Email: : alexander.van.kerckh@student.groept.be 

Yassir Habboub 
 Functie: / 
 Contact: 

o Gsm: 0487/41 06 26 
o Email: yassir.habboub@student.groept.be 

Beschrijving van het project: 
Tijdens het ee4 project wordt er een ssv gemaakt, dit een is een kleine zonnewagen 
wagen. De wagen moet zodanig gebouwd worden dat hij een traject van 14m kan 
afleggen, waarvan 10m plat en 4m onder een helling. 

Afspraken: 
1. De communicatie verloopt via volgende media: 

a. Email 
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b. Facebook 
c. GSM 
d. Mondeling 

2. Er word minsten één maal per week vergaderd, voornamelijk op dinsdag. 
3. Afwezigheden 

a. Indien afwezig koopt de persoon in kwestie voor volgende zitting eten 
voor het team 

b. Afwezigheden minstens 2 dagen op voorhand verwittigen 
c. Afwezigheden tijdens de verplichte lessen worden steeds gemeld aan de 

coach 
4. Er wordt verwacht van iedereen dat hij zeker één keer per dag zijn mail checkt. 
5. Het werk wordt eerlijk verdeeld. 
6. Er wordt van iedereen verwacht dat hij zich inzet voor het project. 
7. De kosten worden door de penningmeester beheerd en worden op het einde van het 

project verdeeld. 
8. Indien er kosten moeten gemaakt worden, wordt dit besproken met heel het team. 

Handtekeningen 
 
Bartel Buls Jasper Derden Anton Rauws 

   

Felix Porres Yassir Habboub Alexander Van Kerckhoven 

   

 
 


