Aanwezigen: Nico, Peter, Neri, felix, merel, ivo, sarah, thomas meire,
ide+lief,
peulders, dolfijn, harald, neri, thomas vh, stef, tots, bert
Ijsjes:
de praeses van geografica voert ze van ICC naar S9, WiNA deelt ze onder
de studenten uit aan S9.
Shiften:
- 09u45 S9: Peter, Merel
- 11u15 S9: Stef, ThomasM
- 13u @ICC: Harald, ThomasVH
- middagS9: Peulders, Bert
- 15u45 S9: tom, dolfijn
Infodag der Wetenschappen: deze gaat door op zaterdag 28 maart. Dit is
tijdens WAN.
Iedereen die kan wordt verwacht aanwezig te zijn.
De 12uloop wordt geëvalueerd. Stef werpt op dat we in de toekomst beter
meer coördinatie aan
de dag leggen, zo konden we 3e geworden zijn. Dolfijn merkt op dat Harald
het forum niet mag
vergeten als reclamebron, nu heeft Osmo de forumpost moeten maken.
Over de BBQ wordt benadrukt dat dit geen WiNA-activiteit is, dus dat
schulden hierbij niet
mogen gebruikt worden voor niet-praesidiumleden. Ivo antwoordt dat het al
te laat is daarvoor,
maar dat de schulden hiervan heel snel zullen betaald worden.
Cocktailavond: Peulders kan geen rondgang in de lessen doen maandag, dus
Dolfijn kondigt dit
maandag aan. De shiften worden via het forum verdeeld. Merel mailt naar
limburgia voor hun
tequilaflessen.
VTK doet ambetant omdat wij soms mails sturen naar cicero. Dat is ons
goed recht. Er wordt
beslist hier geen rekening mee houden.
Dolfijn stelt voor om een kotrolling te doen met de schachten. Hierbij
gaat het doopcomité
langs bij alle schachten en krijgt gratis drank. Er is twijfel of het
raadzaam is om de
schachten verder mee te nemen naar andere koten. Praesidium en peters
mogen sowieso niet mee.
Het voorstel wordt goedgekeurd. Dolfijn licht het doopcomité in.
Praesidiumactiviteiten: er is sowieso voorzien om ribbetjes te gaan eten,
naar jaarlijkse
traditie. Hiervoor wordt volgende vergadering een datum vastgelegd.
Daarnaast zou er ook nog
ruimte zijn voor een andere activiteit. Deze zal ook pas volgende
vergadering worden vastgelegd.
Ide wil een motie indienen tegen medewerker NicolasVDB, maar deze is
afwezig. De motie wordt

uitgesteld. Er zal een lijst van activiteiten opgesteld worden waarbij ze
zeker moeten helpen,
om in de toekomst onduidelijkheden over de verwachtingen van medewerkers
te vermijden. De
medewerkers zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
Ide vraagt of Peter en Neri nog verder kunnen samenwerken in één
praesidium. Deze vraag zal
volgende vergadering formeel beantwoord worden.
De volgende vergadering is 31 maart. Stef vraagt waarom er geen
vergadering is de week erna en
meldt voorstander te zijn om wekelijks te vergaderen en met het
praesidium te gaan eten.
Propolis antwoordt dat er gewoon niet genoeg te bespreken is, maar ziet
geen bezwaar in samen
gaan eten.

