
Aanwezig: Nico, Peter, Merel, Bert, NicolasVDB, ThomasVH, Stef, Tots, 
Samuel, Ivo,  
          Frying, Dolfijn, Peulders, Harald, Neri, Ide, Tom, Sarah 
 
Financieel verslag  NDW: 144 euro winst, gedeeld door 5, is elk 28.8 
winst.  
     Abdijavond, WAN en cantus: nog niet alle 
gegevens zijn naar Neri  
      doorgestuurd, moet zo snel mogelijk 
gebeuren! 
 
Mededelingen van buitenaf:  
 - op 27 februari is er verbroederingscantus met alle onze  
   zusterverenigingen (Leuven, Anwerpen, Kortrijk en Hasselt). Brussel 
heeft geen  
   analoge vereniging. 
 - Dansles van de wetenschappen: nog geen informatie beschikbaar. Thomas 
laat het  
   weten als er verdere informatie komt. 
 
PR: 
 - moet de affiches dringend doorsturen naar onze sponsors, ze zitten 
erop te wachten 
 
Schachtentemmer:  
 - moet dringend de MC-kaarten gaan halen.  
 
Andere functies: 
 - niets speciaals meer, gezien het semester afloopt. 
 
Varia:  
 - merel moet nog 8 euro terugkrijgen van de cantus, gezien ze een 
schacht gekocht heeft en 
   dus gratis mocht cantussen 
 - waterschade in S9: Akke heeft de server gered en op een veilige plaats 
laten draaien, 
   we geven hem een fles wijn hiervoor 
 - rode loper: Nico is dat vergeten na NDW, Peulders rijdt er vanavond 
achter 
 - sinterklaas: op 6 december gaan ivo, frying en Osmo langs. Peter merkt 
op dat dit een 
    zaterdag is. Ze gaan dus 5 december. 
 - Er zijn blijkbaar geen affiches opgehangen geweest voor de coöptatie 
van de  
   schachtentemmer. Gezien dit de laatste vergadering dit semester is, 
vraagt de praeses  
   wie het goed vindt om dolfijn toch terug te coöpteren, zonder 
affichering. Een  
   meerderheid steunt dit voorstel. 
 - we zouden graag een praesidiumactiviteit doen. Gezien het nu wat laat 
op het jaar is 
   zou deze begin volgend semester doorgaan, meerbepaald op 9 februari 
2009. De voorstellen 
   zijn cafétocht, minigolf en speeltuintocht. Er wordt gestemd bij 
handopsteking, men mag  
   voor elke activiteit zeggen of men ervoor is, en men mag ook meermaals 
stemmen. Volgende  
   stemming wordt uitgebracht: 



    * cafétocht: 2 stemmen voor 
    * minigiolf: 11 stemmen voor 
    * speeltuintocht: 10 stemmen voor 
   Er wordt dus geopteerd voor minigolf, mocht dit niet lukken op die 
datum gaan we voor de  
   speeltuintocht. 
 - Tots gaat morgen de boeken in de dozen zetten om ze naar Acco terug te 
sturen, Bert maakt  
   komend weekend een proffenmailinglijst voor volgend semester. 
 - Merel meldt dat het IFK (interfacultair kampioenschap) niet in de 
weekmeel zat. 
 - Frying vraagt hoe er een PRIME-activiteit op de WiNA-kalender gekomen 
is. Nico antwoordt 
   dat dat deel is van de samenwerking die we met de werkgroepen PRIME, 
VVN en Zeus hebben 
   afgesloten. De applet op de site moet wel aangepast worden zodat deze 
activiteiten niet  
   als WiNA-activiteiten worden doorgegeven aan het FK. 
 - Peter vraagt of er nog eetactiviteiten op de Sterre gepland zijn dit 
semester. Frying  
   en Ivo plannen er nog een op 2 december. Wat er precies gegeten zal 
worden is nog onbekend. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 10 februari 2009. 


