
Aanwezig: Nico, Samuel, Merel, Peter, Harald, Sarah, Ide, Neri, Stef, 
ThomasVDB, Burtburt, Dolf, Peulders 
Afwezig: rest 
 
Todo's: 
 - Galabalcomité komt na deze vergadering nog eens samen om de details 
uit te werken. 
 - Peter moet de ereledenstrakskes nog opsturen 
Berichten van buitenaf: 
 - Music4Life wil dat we meedoen dit jaar, samen met alle kringen 
overgens. Hiervoor moeten we op een  
   originele manier geld verzamelen. Wij hebben echter geen idee hoe we 
dat moeten doen: op een originele  
   manier geld verdienen proberen proberen we immers al een heel jaar. 
Verdere bespreking via forum. 
Penning: 
 - Polipie vraagt om zijn 4 aangekochte schachten te verdelen over 4 
personen, waarvan 1 koper niet gedoopt 
   en ontgroend is bij WiNA. Het praesidium beslist dit niet officieel 
toe te laten: ze moeten de geldverdeling 
   maar onderling regelen, en de niet-gedoopte koper mag in geen geval 
zelf die schacht bevelen. 
 - financieel verslag doop: +1300 euro. Een gedetailleerd verslag wordt 
op vraag van dolfijn op het  
   praesidiumforum gepost. 
 - de financiële situatie is terug stabiel, wellicht zullen de meeste 
besparingsmaatregelen nu stilaan  
   ingetrokken worden 
Feest: 
 - shiften bitterballen: Frying en Ivo willen alles alleen doen, er zijn 
dus geen shiften nodig. 
 - inkopen abdijavond: Tom regelt alles, hij moet het bier wel via Maxim 
kopen. 
Schachtentemmer: 
 - Cantus 24 november: de cantus is open, peters en hun schachten mogen 
gratis binnen. 
 - Nico stelt voor een gezamelijke activiteit door alle 
praesidiumschachten te laten doen. Er is wel geen  
   concreet voorstel wat.  
Cultuur: 
 - Cheques staan blijkbaar nog niet op Minerva. Thomas moet dit zo snel 
mogelijk doen. 
 - Kroegentocht prijs: iedereen betaalt zijn eigen drank. Thomas regelt 
de organisatie, maar hij is er niet. 
Galabal: 
 - die vergaderen straks, details daar. 
Kelder:  
 - vrijdag komt Colruyt drank leveren. Harald is aanwezig, kidk verteld 
Colruyt dat ze naar Harald bellen.  
   Nico zorgt dat de Zeuskelder open is zodat Harald daar kan zitten. 
IT: 
 - WAN: Kidk wil graag een korte activiteit buiten doen, dat ze toch eens 
buiten zijn. Hij gaat nadenken  
   over de mogelijkheden. 
 - Ide stelt voor de weekmeel wat op te fleuren, het praesidium acht dat 
echter overbodig. 
 - kidk stoort zich eraan dat er soms beslissingen op de chat belanden 
voor ze officieel zijn. Dit geeft  



   nodeloos gezaag, zoals over de prijs van WWW bijvoorbeeld. 
Coöptatie praesidium: 
   Gezien ons verslag blijkbaar aandachtig meegelezen wordt en mensen 
zich vragen stellen bij het ontslag  
   van kidk en merel, een woordje uitleg. Omdat WiNA een faculteitskring 
is, moeten de praesidiumleden ook  
   ingeschreven zijn aan de universiteit. Wanneer een praesidiumlid stopt 
met studeren of van richting  
   verandert, wordt hij/zij automatisch ontslagen en vervangen door een 
andere kandidaat die wel nog in de 
   richtingen wiskunde, fysica of informatica zit. Enkel indien er geen 
andere kandidaten uit deze richtingen 
   zijn, mogen zij zich kandidaat stellen om toch aan te blijven. 
   Dat laatste was het geval, voor beide functies heeft niemand zich 
kandidaat gesteld. Kidk en Merel zijn 
   dus terug in functie. 
Varia:  
 - Zandloper wil voor Maxim zijn verjaardag een stripper laten komen. De 
meisjes van zandloper kijken hiervoor,  
   WiNA wil hier gerust voor bijleggen. 
 - We hebben 30 cinematickets besteld van Guido Natura, als prijzen voor 
WAN en andere evenementen. 
 - De lidkaartplastiekjes zijn op, Peter heeft die nodig om verder 
erelidkaarten te maken. Bert woont vlakbij 
   die winkel en brengt er eerstdaags mee. 
 - Kidk moet dringend de foto's uploaden, er zijn al van wekenver geen 
foto's meer op de site gepubliceerd. 
 - Nicolas VDB, onze nieuwe medewerker, kan nog niet op praesidiumforum. 
Kidk brengt dit zo snel mogelijk in orde. 
 
Volgende vergadering: 18 november. 19u @ CB. 


