
Vergadering 29 juni 2010
Aanwezig: An, Bert, Felix (José), Gauthier, Lisa, Michiel, Pietje, Tim

Afwezig: de rest.

Wegens te lage opkomst kunnen op deze vergadering geen bindende beslissingen genomen 
worden.

Pronostiek Peulders

Er wordt voorgesteld om te wedden op na hoeveel pintjes Peulders zijn emmer omstoot of zijn 
codex er laat invallen, en wanneer hij de eerste keer kotst (de algemene mening daar is 3). Peulders 
zelf geeft 5 euro aan diegene die zijn totaal verbruik juist inschat. Dit zijn de schattingen:

• An: 26

• Bert: 31

• Felix (José): 30

• Gauthier: 45

• Lisa: 42

• Michiel: 28,5

• Pietje: 29,5

• Tim: 32

Skireis

Felix (José) legt ons het voorstel voor dat de vorige dag op de wetenschapsvergadering besproken 
is. Dit jaar zou de skireis niet meer via Sportura zijn, maar via VSSF (Vlaamse Studenten 
SportFederatie of zoiets). De vergadering is unaniem voor, Felix (José) vraagt bevestiging aan 
Peulders voor hij zat is om deze beslissing bindend te maken (wegens hoogdringendheid).

Overige onderwerpen

Volgende onderwerpen worden via het forum behandeld vanwege de onmogelijkheid om tot een 
unanieme consensus te komen:

• Aankoop prikbord voor cursuskot

• Aankoop nieuwe Cocktaildinges.

Er was een probleem met de datum van de openingsfuif, maar door afwezigheid van Janos kan dit 
niet behandeld worden.

Gauthier doet wat hij wil om labojassen en veiligheidsbrillen te vinden, plan is om deze in een 
pakket te verkopen aan de eerstejaars fysica volgend jaar.

Michiel vraagt of er in de infobrochure voor bij de inschrijving iets moet staan over de doop. Na 
wat discussie over doop/voordoop/niks, wordt er besloten te eufemismeren tot “studentikoos luik”. 
Michiel zet een voorlopige versie op het forum voor commentaar.

Er wordt besloten om de Guidogidsen te doen zoals dit jaar, zelfde aantallen en met €2 extra 
bovenop het lidgeld indien men een Guidogids wil.



Volgende puntjes moeten dringend eens in orde gebracht worden door de nieuwe praeses:

• Praesidiumweekend!!!!!

• Aanvraag badge voor S9!!

Lisa stelt voor om twee weken na de peter-meteravond een “herken je peter/meter”-avond te 
organiseren. We zouden een niet-alcoholische activiteit kunnen doen waarop mensen de kans 
krijgen om opnieuw in contact te komen met hun peter/meter, want e-mails werken niet zo goed 
over het algemeen. Iemand heeft honger en blijft in deze context maar het woord spaghetti-avond 
gebruiken.
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