Aanwezig: Nico, Peter, Harald, Ivo, Ide, Peulders, Merel, Dolfijn,
Burtburt, Stef,
Samuel, Sarah, Neri
Berichten van buitenaf:
- Geografica nodigt ons uit om te gaan paintballen met hun op 21 april.
Dit zou als gewone
activiteit georganiseerd worden.
Financiële verslagen:
- Jeneveravond: de rekening is onduidelijk, Neri gaat naar D'Hondt voor
meer info.
- Acco: de fysicaboeken die te vroeg besteld waren zijn ondertussen
betaald. Er is
onduidelijkheid over de prijs dat wij betalen, deze zou dit
semester
niet lager zijn dan de prijs die Acco aan alle studenten geeft.
12u-cantus:
- Nico leidt de eerste zes uur, dan is het 20u en komen de ervaren
proseniores toe.
- prijs: 14u-20u: 10 euro, 20u-2u: 10 euro, beide: 15 euro
Verbroederingscantus WiNA's: we spreken af aan het St.-Pietersstation,
Nico deelt het uur nog mee.
Shiften
- 21u:
- 22u:
- 23u:
- 24u:

croqueavond:
Samuel en Sarah
Ide en Harald
Stef en Nico
Peulders

Sport:
- Schaatsen: Harald neemt wat jenever mee voor de aanwezigen.
- Skireis: Ide moet het verslag nog schrijven.
Kelder:
- de Ice Tea is op in de automaat, er moet er dringend bijgekocht
worden. Samuel zorgt hiervoor.
- Fanta Lemon is niet te koop in de Colruyt, onze oude voorraad is nu
op, dus we schakelen vanaf
heden over naar Gini in de automaat.
- de kickertafel staat te koop, Nico houdt ons op de hoogte van de
vorderingen.
- vuilnisbakken: het praesidium beslist tot aankoop van goede vuilbakken
voor in de kelder, dit
moet het eeuwige afvalprobleem indijken.
Galabal:
- Acco is weer ferm te laat, deze keer zijn de galabalaffiches en uitnodigingen achterstallig.
Vooral bij de galabaluitnodigingen is er haast bij. Ze zouden er zeker
gisteren zijn, maar
blijkbaar tevergeefs. Morgen komen ze opnieuw met een lading. Ide
zucht eens diep en gaat het
aan de lange rij klachten toevoegen.
- Tom heeft een betere verhuurder gevonden voor de zitkubusjes. Hij zet
de concrete informatie

op de wiki voor het nageslacht.
Weekmeel:
- blijkbaar is het versturen-knopje van de weekmeel defect, waardoor
enkel devteam deze kan
versturen. Samuel repareert dat asap.
WAN:
- Blijkbaar regelen Lucas en Polipie alles. Kidk trekt zich er niets van
aan. Zaal en bekabeling
zouden al geregeld zijn, dus alles staat zo goed als op poten.
Varia:
- Peuders stelt het WiNA-zwijn voor, een zwart-geel spaarvarkentje
waarin iedereen die eens met
iets niet in orde is (shift niet doen, etc) daar een euro insteekt. Op
het einde van elk jaar
of semester kan dan met de opbrengst daarvan iets leuks gedaan worden
met heel het praesidium.
Het praesidium stemt hiermee in.
- Fototoestel: Peter heeft zijn camera terug en uploadt de foto's zodra
hij snapt hoe dat werkt
- Samuel vraagt een kilometervergoeding, het praesidium stemt hiermee
in.
- Peulders wil 15 euro op zijn schulden, dan is zijn 12u-cantus betaald.
Volgende vergadering:
volgende week is't vakantie, er wordt dus nog geen concrete datum
vastgelegd.

