
Aanwezig: Nico, Peter, Neri, Tots, Stef, Bert, Dolfijn, Peulders, Merel, 
Thomas 
 
Todo's worden overlopen. 
 
Algemeen: 
- er wordt geklaagd dat er te veel praesidiumleden bijstonden die niet in 
het doopcomité zitten. 
Penning: 
- pooltoernooi: 1.60 verlies 
- openingscantus: -214.88 verlies 
- voordoop: 11.75 verlies 1e dag, 4.?? verlies 2e dag 
- bicky's: Nico geeft Neri de sleutels van de kassa 
Vice: 
- ereledentocht is bezig, bedrag komt niet in het verslag 
PR intern:  
- we moeten weekmeel meer goedkeuren 
- glijbaantjesoproep moet in weekmeel 
Feest: 
- ndw: maandagmiddag in resto astrid flyeren (Thomas en Bert), 
donderdagmiddag in resto overpoort (Stef en Tots) 
 
       shifts volgen volgende week 
- eetactiviteit 28/10: wordt niet georganiseerd 
Cursus:  
- Peulders zet in weekmeel dat ze hun lidkaarten moeten gaan ophalen 
Sport: afwezig 
Cultuur: 
- schaaktoernooi: alles staat klaar 
- datum pokeravond: Thomas zoekt tegen volgende week goeie datum 
Scriptor: afwezig 
Autuomaat: er wordt gevraagd of er niets aan het 10-centprobleem kan 
gedaan worden. Nico kijkt ervoor. 
IT: afwezig, Nico maakt een mailinglist voor alle penningen van de 
wetenschappen 
WWW: Samuel kreeg blijkbaar geen korting in de Colruyt met zijn 
Colruytkaart. Blijkbaar is dat een andere kaart.  
     Touwenparcours is nog niet in orde, wordt voor gekeken.  
Varia: 
- dolfijn: totale werking van WAN: datum veel te laat 
- Tom moet dringen galabalcomité samenroepen 
- comitéforums blijven, functieforums weg, behalve cursusforum 
- Tots wil het cursuskot langer open houden, Bert vindt dat nutteloos. 
Dolfijn stelt voor de verkoop geleidelijker uit te doven. 
- Tots voelt zich gekrenkt in zijn eer dat hij met Samuel op de failwall 
staat. 
- Duckie mag geen domme vragen meer stellen op de wudjes 
- Merel klaagt dat haar affiches niet uithangen, terwijl ze ze al 1 
augustus af had. Peulders heeft ze onlangs gestuurd en ze komen morgen 
toe. 
- Thomas wil quiz organiseren in Arteveldecafé 
- Thomas wil cultuurcheques verkopen via WiNA via DSA, praesidium gaat 
akkoord. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 18u in CB 


