Aanwezigen: Nico, Peter, Neri, Ide, blackskad, harald, dolfijn, Nicolas
VDB, Ivo,
Samuel, Stef, Frying, merel, Sarah
Te laat: peulders, burtburt
Afwezig: Thomas, TDN
Laat: Tots
De praeses lanceert een oproep om je opgedane ervaring neer te pennen
(hetzij
op de wiki, hetzij op het forum) zodat deze behouden blijft voor het
nageslacht.
Mondelinge overdracht is minder aan te raden omdat je dan vaak maar van 1
persoon
voor je informatie krijgt.
Van buitenaf is de vraag gekomen of wij willen meewerken aan een
Studentenraad voor
de Faculteit Wetenschappen. Hoewel men dit een goed idee vindt, staat
toch niemand
te springen om daar dit jaar nog engagement in te nemen. Er wordt
geopperd om dit met
VWK te laten versmelten.
De voorbije activiteiten worden geëvalueerd. Over de cocktailavond vraagt
de
penningmeester waar de kassa is. Deze zou op Tots zijn kot liggen. Tots
wordt opgebeld
en bevestigt dit, hij komt ze direct brengen. Verder worden geen
opmerkingen gemaakt.
Dolfijn verlaat de vergadering en meldt bij het buitengaan dat hij bereid
is om in het
kiescomité te zetelen mocht dit gewenst zijn.
Merel merkt op dat de tequila voor de verkiezingsfuif nog moet opgehaald
worden. De
precieze locatie kent ze nit van buiten, maar het zou ergens bij het
citadelpark zijn.
Samuel wil gerust langsrijden, maar niet langduring instaan voor het
bewaren, gezien
er dan wel enkele flessen leeg zouden kunnen zijn.
Het kiescomité wordt samengesteld: Ide, Sarah en Nico. De
verkiezingsvergadering valt
op dinsdag 21 april om 18u00. De locatie ligt nog niet vast.
Neri vraagt wie de sleutel van de WAN-kassa heeft. Osmo heeft heeft die
blijkbaar
in bezit. Nico vraagt deze sleutel terug op de clubavond.
Acco: als alternatief wordt Atlascopy onderzocht door onze PR-dienst.
Terugkeren naar
Story wordt door bubble en Osmo sterk afgeraden, met de mededeling dat ze
ons vierkant
gaan uitlachen als we nu terugkeren na wat er 3 jaar terug gebeurd is.
Nico weerlegt
dat met als argument dat zij ook wel weten dat in 3 jaar tijd een
praesidium volledig

vernieuwd is en het dus om andere mensen gaat.
Er wordt beslist om voor ieder boek apart te bekijken welke leverancier
de goedkoopste
is. Ide merkt op dat dit wel veel werk kan geven voor de cursuspraesides.
Dit zal
onderzocht worden en als het werk substantieel vergroot kan altijd een
extra cursusfunctie
of -medewerker ingelast worden.
Er wordt beslist om nog slechts één praesidiumactiviteit te houden: de
jaarlijkse ribbetjes.
Nico maakt een doodle om de datum van de ribbetjes vast te leggen.
Nico stelt voor om Zeus-voorzitter een functie binnen WiNA te maken, om
het overleven van
Zeus (en aldus het verder beschikken over hun lokaal) te garanderen, en
dit dus ook in de
statuten op te nemen. Hier lijkt geen tweederde meerderheid voorstander
van te zijn.
Ide stelt voor om de leeftijdsgrenzen voor hoogpraesidium uit de statuten
te schrappen. Hier
lijkt zich wel een 2/3 meerderheid voor af te tekenen. Een concrete
tekstwijziging wordt zo
snel mogelijk uitgewerkt. Dinsdag 21/04 vlak voor de
verkiezingsvergadering wordt een korte
vergadering belegd om deze statutenwijziging te stemmen, zodat ze
eventueel nog van toepassing
kan zijn op de komende verkiezingen.

