
Verslag vergadering 12/05/09 

Nieuw praesidium 1ste vergadering 

Aanwezigen:   

 nieuw praesidium: iedereen aanwezig. 

 Overige aanwezigen: Dobbie, Polipie, Nicky, Frying, Ide, Peter, Pieter de baets, Ivo en Samuel 

Puntjes: 

 Lustrum:  

o Activiteiten worden voorgesteld (zie forum) 

o Vraag of nieuw praesidium het ziet zitten om activiteiten te organiseren om geld in te 

zamelen voor het lustrum . Wij zien dat zitten. 

o Vraag of er geld over is dit jaar, dat aan lustrum besteed zou kunnen worden. Er 

wordt besloten dit te bekijken als de begroting voor volgend jaar wordt opgemaakt, 

op het praesidiumweekend. 

o Er moet een oplossing gezocht worden voor het comité dat 2 jaren overspant. Er zal 

een nieuw statuut worden opgesteld, dat volgend jaar zal gestemd worden. 

 Penning: 

o Winst/verlies Mexican Night: 

 Er was 40 euro verlies, doordat alle Desperados en Corona met ong. 20 cent 

verlies verkocht werden. Volgend jaar moeten deze aan 2 euro verkocht 

worden. 

o De bug in het schulden systeem wordt opgelost. Men is hier aan bezig. 

 PR 

o Vergadering Story: Story zou ons een beduidend lagere prijs kunnen geven en 

snellere levertijden dan Acco. Zij doen nu ook drukwerk, aan ongeveer dezelfde prijs 

als Acco. 

Bij Acco krijgen we wel een extra verdelingskost, en het zou kunnen dat de proffen 

de overgang naar Story ook niet zien zitten. De cursuspraesides gaan zo snel mogelijk 

bij de proffen langs om hierover afspraken te maken. 

Er wordt unaniem voor gestemd om van Acco naar Story over te schakelen. 

Deze week worden deze zaken verder afgehandeld. 

 



 Feest 

o De Rector lijkt een goede locatie voor de openingsfuif. We krijgen gelijkaardige 

voorwaarden als in Tequila: zaal gratis, geen SABAM indien geen inkom, happy hour 

van 22u-23u en drankrecette. 

Er wordt unaniem voor gestemd om de openingsfuif daar te doen. 

o Samuel kent een DJ die voor 50 euro draait. Hij zal contactgegevens doorgeven aan 

Janos en Sophie. 

 Schachtentemmer 

o Datum vacantus: 9 stemmen voor vrijdag 24 juli, 2 stemmen voor zaterdag 25 juli, en 

5 onthoudingen 

De datum wordt vastegelegd op vrijdag 24 juli. Peulders legt deze datum vanavond 

nog vast 

 Varia 

o Opkuisen:  

 Vrijdag namiddag (afspraak om 13u) zullen de kleine kelder en cursuskot 

worden opgekuist. Iedereen is welkom om te komen helpen.  

o Zetels:  Er zouden nieuwe zetels mogen komen. Sophie zou er misschien kunnen 

regelen. 

o Comités:   

doopcomité wordt nu nog niet opgericht.  

Galabalcomité bestaat uit: Sophie (voorzitster), Janos, Tom, Bert, Sander, Stef 

WWW Comité: Stef, Peulders, Pietje, Pirmin, Samuel, Jeroen VDS 

Introductie comité: Janos, An, Pirmin, Nicolas, Bert, en Stef want hij zit overal in 

o Truien:  Er zal eens naar prijzen gekeken worden voor WiNA-truien voor het 

praesidium.  Sophie is tegen truien. 

 Rondvraag: 

o Felix: 7377npagina op de site? 

o Thomas: gelieve foto’s van activiteiten door te spelen.  


