Aanwezig: Neri, blackskad, Sarah, Merel, Bert, Harald, Thomas, TDN, ivo,
dolfijn, stef, Nico, polipie, dobbie,
peulders, ide, kidk, Lucas, Peter
Vroegtijdig vertrokken: Harald, Thomas, TDN, peulders
Laattijdig: Osmo
De vergadering wordt geopend om 18u00.
Evaluaties:
- introdag: er was te weinig bezighouding voorzien, en vlak voor de
introdag was een wijziging aan de site
gebeurd die het inschrijvingssysteem om zeep hielp. Polipie kon nog net
vermijden dat het om zeep was. Ook
werkten e-IDlezers niet, zodat er dit jaar geen foto's van de studenten
zijn.
- winadag: de fotozoektocht is niet doorgegaan, dolfijn stelt voor deze
toch terug op de introdag te doen,
omdat het er anders niet van komt. Ook moet er voor volgend jaar een
bakker in de buurt gezocht worden, ipv
in Ledeberg. Daarnaast moet er ook duidelijk aan kidk vermeld worden om
hoeveel drank het gaat als hij om
drank moet, zonder zijn aanhangwagen (die hij toevallig meehad) zou het
nooit gelukt zijn. Verder merkt
Dobbie op dat het niet de bedoeling is dat foetussen meehelpen op
activiteiten. Ook indien ze dat zelf willen,
moeten wij het hun expliciet verbieden. Het praesidium stemt hiermee in.
Er moet ook meer gebabbeld worden met
de eerstejaars. Qua ochtendactiviteit was het fruitsap een probleem:
hoewel de vervaldatum officieel nog niet
voorbij was, was het duidelijk niet meer geschikt voor consumptie. Ook
krijgt ook Nico kritiek omdat hij
als praeses zijn lint niet aanhad, terwijl het gewoon in zijn zak zat.
Ten slotte merkt Ide op dat het vrij
vervelend is als praesidiumleden elkaar kritiek geven terwijl er leden
bij zijn. Daarvoor dienen vergadering.
Idem over prijsdiscussies terwijl er leden bij zijn.
- infostrakske: hier waren er nog wat problemen. Zo stond Lucas nog als
praeses en Rudolf nog als schachtentemmer,
klopte de kalender niet, etc. Als er infostrakskes over zijn moeten we
er ook naar de ereleden sturen.
Praeses:
- opleidingscommissies: uitgesteld naar volgende week
- top 100.000: uitgesteld naar volgende week
- cooptatie hogeschoolpraesidiumleden: uitgesteld naar volgende week
Vice:
- ereleden: de website geeft nog problemen, kidk heeft eindelijk alle
codefouten weggekregen, nu doen
alleen de jaarvariabele en de afbeeldingen vervelend. Bij die operatie
zijn wel op mysterieuze wijze
alle gegevens van de ereleden verdwenen.
- afwerken van Osmo's taken: Peter weet niet waar het stickerpapier
ligt. Nico zal het hem tonen,
alternatief kan hij het handmatig overal opschrijven.
- haxlid: gezien het kleine aantal geïnteresseerden gaat dit niet door,
deze mensen mogen gewoon vooraf
betalen in de plaats.

Penning:
- de financiële situatie wordt toegelicht. Er is onenigheid tussen het
huidige hoogpraesidium en de twee
recentste proseniores, over de financiële situatie en de daaruitvolgende
beleidsbeslissingen. Volgens de
berekeningen van Lucas zouden we positief moeten gestart zijn, maar de
praeses en de penning weerleggen
dat het niet realistisch is de schulden als inkomsten te rekenen, gezien
veel mensen nooit zullen betalen
(ofwel omdat ze onbereikbaar zijn, ofwel omdat ze al betaald hebben - of
dat toch beweren).
Beide partijen zijn er over eens dat er geen reden tot paniek is, WiNA
kan het benodigde geld probleemloos
opbrengen. Het enige probleem is de timing: sinds Ide Acco ingelicht
heeft over onze financiële situatie
willen ze hun geld onmiddellijk zien. Dit zadelt WiNA op met een
cashflow-probleem, wat ervoor zorgt dat
maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn om de goede werking te
blijven garanderen. In november wordt
de situatie geanalyseerd en indien mogelijk worden de
besparingsmaatregelen dan stopgezet.
- schulden: er wordt beslist dat iedereen die niet kan bewijzen dat zijn
of haar schulden betaald zijn,
nog moet betalen. In de kassa gelegd telt niet. De penning belt daartoe
iedereen op en stuurt hen in
extremis een brief thuis.
- financieel verslag introdag: uitgesteld naar volgende week wegens
ontbreken vatprijs.
- financieel verslag WiNA-dag: uitgesteld naar volgende week wegens
ontbreken vatprijs.
- acco: de cursussen hebben al boeken voor het 2e semester vooruit
besteld, ze zullen deze waarschijnlijk
moeten terugbrengen om de rekening te kunnen betalen.
Cursus:
- de boekprijzen moeten volgend semester goedkoper. Acco heeft geklaagd
dat onze prijzen duurder zijn dan
bij hen in de winkel.
PR-intern:
- kidk heeft weekmail gerepareerd en gaat peulders een versturen-knop
geven (tot nu toe was dat enkel zo
voor het devteam).
- er moeten affiches bijhouden worden voor de sponsors! Ook kbc direct
alles doorsturen naar tiny.dewaele@kbc.be
PR-extern:
- kbc sponsort binnenkort de eerste schijf van 250 euro.
- aan de jobbeurs wordt gewerkt, blijkbaar is 1 zaal bezet door het
GUDC, met hen wordt onderhandeld
Feest:
- openingsfuif shifts: zie forum
- pizza-avond: 100 pizza's van 4 soorten, 7 euro voor leden, 8 voor
niet-leden
- galabal: zie forum

Sport:
- pooltoernooi: 5 euro voor leden, 6 voor niet-leden
Cultuur:
- wij doen niet mee aan wetenschaps-filmavond (wegens overlap met
voordoop2 en pizza-avond)
- zaal schaaktoernooi is gereserveerd
Kelder:
- kelder moet proper gehouden worden, bbq-roosters moeten
- Ide vraagt waarom iedereen in de kleine kelder zit ipv in de grote.
Het antwoord blijkt bij de stoelen/zetels
te liggen. Er zou voor degelijke zitplaatsen in de kelder gezorgd moeten
worden.
WWW:
- Peulders gaat reclame maken, iedereen vraagt persoonlijk mensen op
bijvoorbeeld clubavond
- voor WWW moet er iets komen om automatisch voor iedereen automatisch
bij te houden of ze betaald hebben
WAN:
- datum blijft: 8-10 november
- Samuel maakt site zodra hij weer internet heeft
Studentikoos:
- Openingscantus: dolfijn&nico moeten vroeger weg, bouvier moet
ingelicht worden.
- Polipie benadrukt dat enkel de schachtentemmer mag praten over doop
tegen foetussen.
VARIA
* gans de vensterbank van't cursuskot ligt vol met tijdschriften, Ivo
snapt niet hoe dat kan, 2x200 tijdschriften < #cursuspakketjes
* Nico zegt dat het FK geweigerd heeft Frying een lidkaart te bezorgen.
Osmo gelooft het niet. Nico zoekt verder uit.
* Neri: eerlijk zijn, Pieter moet gelijk betalen.
* Lucas vindt Pieter niet te veel kritiek geven
* Ide vraagt zich af of we naar openingscantussen gaan van bevriende
kringen?
* Dobbie heeft opgevangen dat er problemen zijn dat er mensen achter
elkaars klappen... tegen forums etc.
* Polipie klaagt dat kidk gans de zomer geen updates gedaan heeft.
* Polipie klaagt dat nico het clublied niet meezingt
Einde om 19u30

