
Aanwezig: Nico, Peter, Neri, compi, sarah, jerredvs, nicky, ivoos, 
dobbie, mraedis, stef,  
dolfijn, janos, sophie, pirmin, peulders, merel, samuel, an, felix, 
thomasIT, pietje, harald,  
NicolasVDB, Bert, pieter baets 
 
De beslissingen omtrent de data van WWW en praesidiumweekend worden 
uitgesteld naar de volgende  
vergadering, gezien dit enkel het nieuw praesidium aanbelangt. 
 
De datum van de openingsfuif wordt wel al vastgelegd: 1 oktober 2009.  
Ook de datum van de vacantus wordt vast gelegd op 25 juli 2009. Peulders 
reserveert de zaal. 
Het galabal wordt vastgelegd op 12 maart 2010.  
 
De nieuwe IT roept op om alle foto's die nog niet op de site staan zo 
snel mogelijk naar hem  
in te sturen. Daarnaast lanceert hij ook een oproep met de vraag wat 
mensen zoal zouden  
willen volgend jaar. Volgende suggesties worden gemaakt:  
 - een scriptje zodat iedereen zelf foto's kan uploaden, 
 - het bewerkbaar maken van de (nu statische) infopagina's 
 - het terugplaatsen van de zgn 'tettenpagina' 
 - het automatisch en systematisch bijhouden van inschrijvingslijsten 
(voor recruitment) 
 - de strakskespagina repareren (hier is kidk nog mee bezig) 
 - een aanpassing aan de schuldenmails zodat enkel gemaild wordt bij een 
negatieve totaalbalans 
 - het correct laten werken van het eID-systeem op de introdag, zodat we 
foto's hebben 
  
Financiele verslagen: deze zijn allemaal afgehandeld, behalve voor de 
tequila-avond en  
cocktailfuif ontbreekt er nog data. Merel geeft de rekening van 
cocktailaankoop en meldt  
dat er geen rekening is van de tequila-aankoop. 
 
Volgende opdrachten worden uitgevaardigd: 
 - Tom koopt nieuw fototoestel voor WiNA, maximumbudget 100 euro 
 - Nico koopt nieuwe vuilbakken 
 - Peter belt naar gekroonde hoofden en vraagt of de reservatie kan 
vervroegd worden naar 19.00h.  
   Zo kunnen we erna naar de cinema. Als film wordt voor X-Men gekozen. 
 
Rondvraag: 
 - Merel vraagt waarom kicker daar nog staat. Nico antwoordt dat ze 
zondag komen kijken.  
 - Dobbie stelt het lustrumcomité voor en vraagt goedkeuring van het 
praesidium. Enkele  
   praesidiumleden uiten twijfels bij Bart als penningmeester. Dobbie 
belooft hem goed  
   in het oog te houden. Het comité wordt goedgekeurd. 
 - Bert zou graag zo snel mogelijk toegang krijgen tot het 
hoogpraesidiumforum. Kidk zorgt hiervoor. 
 - De nieuwe IT herhaalt zijn oproep aan iedereen om de foto's door te 
sturen.  
 
Volgende vergadering: dinsdag 12 mei om 18u @ grote kelder. 


