
aanwezig: stef, bert, merel, peulders, neri, nico, ivo, harald, samuel, 
pieter, nicolas, thomas 
te laat: tots, ide (heeft gewoon rekeningen gegeven) 
verontschuldigd: Peter, Sarah 
afwezig: Tom 
 
Todo's en mededelingen van buitenaf: 
- De ereledenstrakskes liggen klaar om opgestuurd te worden, kan ieder 
moment gebeuren. 
- De foto's van de voorbije activiteiten moeten zo snel mogelijk online. 
- De data van WiFy, de oude wiskundestudiehulpsite van Peter moet ook 
online gezet worden, hij bezorgt hiervoor een USB-stick aan Samuel 
- Er is binnenkort visitatiecommissie informatica. Iedereen is welkom, 
neem hiervoor contact op met Neri. 
 
evaluatie: 
- bitterballen: geslaagd, genoeg eten. Nico geeft Neri factuur als hij 
het bij heeft. 
- bierkoningverkiezing: geslaagd. 
- WAN: tof. 
- workshop deloittes: 17 man aanwezig, bedrijf en leden waren content. 
- kroegentocht: 12 man, de aanwezigen vonden het plezant, de afwezigen 
vonden het geen kroegentocht 
- voordracht: een eerstejaars sprak, overschot drank uitgedeeld, veel 
eerstejaars (25) aanwezig. 
 
cultuur: 
- fietsbar: 271.5 euro minimum of 330 euro geen bier wel- op en afbraak 
of 440 als alles word vorzien ook bier, 17 man + 2 man achter tap 
- cultuurcheques: in't honderd gelopen. Er was niet genoeg reclame 
gemaakt, het stond blijkbaar niet in de weekmail en ook niet op Minerva.  
                  de verkoop wordt verlengd, want er is blijkbaar wel 
interesse. 
- dansles: voorstel van geografica en andere wetenschappers. Thomas 
overlegt hier voor. Iets voor 2de semester. 
 
cursussen: 
- status: alles is in orde, bericht komt in weekmail dat ze gaan stoppen 
met verkoop. Acco heeft telling ontvangen. 
 
penning: 
- bitterballen: ongeveer 40 euro winst 
- WAN: nog geen kassa, staat in kelder 
- workshop: 
- WWW: gezien blijkbaar niet iedereen op de hoogte was van het feit dat 
de drankkost uniform verdeeld zou worden, zal WiNA voor iedereen 
       5 euro per persoon extra bijleggen, om de prijs nog verder te 
drukken. 
 
vice: 
- certificaten: Peter laat vragen hoe je die certificaten maakt. Hij moet 
de template aan Osmo vragen. 
 
PR-intern 
- affiches abijdavond: Acco is weer te laat. Twee weken geleden besteld 
en nog niet geleverd, hangt dus niet uit. 
                       Tots heeft de mail ook niet gehad. Peulders vraagt 
eens na of ze wel aangekomen zijn. 



- weekmail: vroeger goedkeuren, bij voorkeur zorgt Samuel dat er 
automatisch een mail naar het praesidium gestuurd  
            wordt als Peulders klaar is. 
 
PR-extern 
- workshop: 2de workshop is geannuleerd. Ze moet wel nog van de FK-site 
verwijderd worden 
- jobbeurs: chemica doet niet mee maar willen wel reclame maken. De 
prijzen liggen vast. Er is plaats voor 21 bedrijven met elk 3 man.  
            De activiteit duurt van 11u tot 17u30. WiNA heeft 10 slots, 
de rest heeft er elk een 5-tal. Er is al een standaardmail  
   opgesteld om naar bedrijven te sturen. 
 
sport 
-Sdw: andere sporten hebben geen tijd om te vergaderen, harald gaat alles 
zelf mogen doen. 
 
scriptor 
- meer strakskes voor ouderejaars. Het volgende strakske wordt op een 
oplage van 300 besteld. 
 
kelder 
- opkuis: vuilbak zit vol. Peulders leegt dat. 
- automaat: ze komen donderdag om te zorgen dat er ook stukken van 20 
cent in te passen. 
 
galabal 
- verslag: geen verslag, enkel een todo lijstje 
- neboboot: geschikte locatie 
- sponsortochten: todo voor Tom, staat haast achter, best met jongen en 
meisje. Tom vraagt aan Merel of zij meekan. 
 
schachtentemmer 
- nadoop: 2 inschrijvingen, schachtenkonvent ipv nadoop 
- doopcontracten: Merel heeft ze op haar kot, ze brengt ze straks mee. 
 
WAN 
- 2009.1: gaat door, winst gaat naar ons, polipie en Lucas organiseren 
- datum: 28 februari? 
 
devteam 
- opstarten! 
 
varia 
- megafoon: werkt nog 
- Dolfijn heeft uiteindelijk toch beslist zijn universiteitsstudies stop 
te zetten en naar de hogeschool te gaan. Hij neemt  
  dus bij deze ontslag. De coöptatieprocedure wordt opgestart. Harald 
laat verstaan dat hij Dolfijn wel wil vervangen, maar 
  hij heeft geen jaar commilitoërvaring. Kandidaturen kunnen zoals altijd 
ingestuurd worden naar praeses@wina.ugent.be . 
- FK fuif: merel, peulders, nico, tots, nicolas, pieter, stef, harald, 
thomas, ide, blackie gaan zeker, Ivo en Neri 
  twijfelen nog. Praesidium heeft hier voorang, mensen aan de deur hebben 
instructies om breede linten eerst binnen te laten. 
- Google: Samuel weet niet aan wat het ligt, maar is het gefixt. 
Normaalgezien zouden we stilaan weer in Google te vinden  
  moeten zijn. 



- praesidiumactiviteit: peulders uitlenen aan acanta?, sauna?, 
lasershooten?, film?, paardkijken?, 
  praesidiumverkoop?, pizza hut?, cafe tocht?, minigolf?, bowlen?, 
rugby?, zwemmen?, walibi?, jeneversportactiviteit? 
  Iedereen denkt na over een goede groepsbindende praesidiumactiviteit. 
- MC: mensen hebben meerdere kaarten besteld 
 
rondvraag 
- Chemica shild gestolen: wedenschap zoveel mogelijk schilden, LET OP HET 
SCHILD!! 
  In het begin van Cantus moet Nico zeggen dat iedereen op het schild 
moet letten!!! 
- Er moet meer volk zijn op de vergaderingen. Vooral de praesidiumleden 
uit 2e master computerwetenschappen zijn niet vaak aanwezig. 
- De kelder moet beter opgeruimd worden. Meer orde, minder blikjes. Het 
is niet enkel Peulders zijn taak. 
 
volgende vergadering: 25 november aan de sterre 17u30 


