
Aanwezig: iedereen, Ide te laat 
Losse puntjes: 
- visitatiecommissie: er moeten mensen erin, Neri zit er al in, de rest 
heeft geen interesse 
- strakske polipie: wordt met merel meegegeven 
- mailen: Ide fails again en mailde alle emailadressen van 
masterstudenten mee naar Deloitte, Ide is er niet. 
- WWW: het praesidium beslist na stemming unaniem dat Osmo's tankkosten 
van zijn schulden afgetrokken worden en niet apart terugbetaald, zoals 
hij vraagt. 
Penning: 
- schaaktoernooi: 12 euro winst, er was 12 man. 
- subsidies: Neri gaat ze na de vergadering binnendoen bij DSA 
Recruitment: 
- workshop deloitte: 17 november 
Feest:  
 - shiften pizza-avond: 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 repectievelijk (Peter, 
Tom, Sarah), (Bert, Peulders, Stef), (Harald, Peter, Neri, Merel), (Nico, 
Thomas) 
 - NDW 
 22-23: Harald 
 23-00: Tom 
 00-01: Peulders 
 01-02: Nico 
 02-03: Tihbar 
 03-04: Tots 
 04-eind: Dolfijn 
 - we hebben nog een drankactiviteit over. Tom wil een cocktailavond met 
cocktails van 1 liter, 20% sterke drank 
 - free podium: een mogelijke activiteit voor het 2e semester. Wel genoeg 
reclame maken, want een paar jaar terug is dat al georganiseerd en er was 
geen kat. 
Cursus:  
 - boeken terugbrengen: 9 december 
Sport: 
 - Harald vindt lasershooten te duur, dus wordt afgelast. 
 - politeia heeft een shirt vergeten op de vorige sportactiviteit, wij 
hebben die dus ze mogen op de volgende (open) cantus een strafje komen 
doen. 
Kelder:  
 - sleutel kast grote kelder: blijkbaar was die zoek, maar ligt gewoon in 
de kleine kelder volgens dolfijn 
 - drank automaat is op, er moet achter nieuwe gegaan worden 
Varia/rondvraag: 
 - Nico heeft de praesidiumlidkaarten mee. 
 - Frietketels uitkuisen: normaalgezien moeten de schachten dat uitkuisen 
als opdracht, dit jaar is dat vergeten, we moeten ze dus apart kuisen. 
Doopcomité heeft nog vet nodig, dus zij mogen het gebruiken en daarna 
opkuisen. 
 Volgende vergadering: volgende week dinsdag, sterre 17u20. 
  


