
Aanwezigheden: Bert, Failix, Robbert, Sander, An, Javache, Felix, Tim 
Verontschuldigd: Lisa, Peulders, Michiel, Gauthier 
Afwezigen: Janiel, Janos, Stef 
 
praeses (afwezig) 
 Urgent fm 
  alles in orde 
  peulders en kidk gaan daar hun zegje doen 
 24-uren 
  goed verlopen 
  niet enorm veel op aan te merken 
  voor herhaling vatbaar 
 WAN 
  Peulders: meer inbreng van Praesidium, ook al is er 24 uren 
cantus 
  bekijken of we dit nog samen doen met VTK (voordelen en 
nadelen) 
 uitnodigen fk voor galabal naar andere fk praesidia 
  FK doet dit 
 wina2 in kleine kelder 
  computer in de kleine kelder is Wina2!! 
  opletten want overlaatst was de internetkabel perongeluk 
uitgetrokken 
 gestolen Gentoo 
  als er iets gestolen wordt dan gelieve dit te melden 
   (dan kunnen we eens evalueren hoe dit gebeurd is) 
 bezoek libidos voor sponsoring tombola 
   Compi en Robbert willen mee met Peulders 
 verbroederingscantus 
  andere kringen komt in orde 
  Peulders ging google doc online zetten voor bert met 
liedjeslijst 
   niet gebeurd! todo 
 
vice 
 nihil 
 
penning 
 WWW 
  voorlopig 90 winst! 
  samuel en dobbie moeten afrekening tanken nog sturen 
  globaal verrassend goed 
 financieel verslag cantus 
  -40,7 euro 
 afrekening Skireis der Wetenschappen 
  we moesten normaal 400 euro krijgen 
  we krijgen geen geld, wegens misrekening wetenschappen 
(failers) 
 
feest 
 speciale clubavond 
  regeling met Maxim doen 
  drank aan goedkopere prijzen 
  Robbert/Janos maakt hier dringen 
 
schachtentemmer (afw) 
 plaatsvervanger verbroederingscantus 
  Stef gaat op einde naar Galabal Der Wetenschappen 



  Sjappie zal normaal vervangen 
  An contacteert hem (and gives much love) 
 Bierbowling 
  Stef is afwezig, maar kijkt hiervoor 
  Kijk naar kalender voor datum 
 Zwanenzang  
  valt op 5/07 
  Stef reserveert een zaal, Felix vraagt status 
 
cursus (afw) 
 Nog cursussen verkocht voor 140 euro 
 Nog beperkte vraag naar cursussen 
 
it 
 Nihil 
 
scriptor (afw) 
 Strakske is verzonden 
 
pr extern 
 Tim stuurt alle logo's door naar Javache voor  
 Gauthier stuurt evaluatiemail naar bedrijven 
 Bert heeft factuur boekje nodig (Gauthier?) 
 
pr intern 
 komende activiteiten 
  dringend komende activiteiten aanmaken 
  tequila 
  jenevervoetbal (sport) 
  bierbowling (stef)  
  kroegentocht (sander)  
  ontgroening (stef) 
  zwanenzang (stef) 
 dringend forumposts aanmaken 
 
cultuur 
 poker 
  zaal the hurricanes 
  sander zit samen met de eigenaar 
  volledig gratis, enkel drank daar te kopen 
 culturele kroegentocht 
  sander zorgt hiervoor 
 
sport 
 IFK pingpong 
  Felix regelt dit met Stef 
 
Varia 
 sleutel 
  Lisa is haar sleutel kwijt 
  we bespreken dit andere keer, wegens afwezigheid 
 friteuses 
  we verkopen frituureten tijdens cantus  
   inkopen samen met lustrum 
  deze moeten gekuisd worden 
   Sander contacteert zijn schacht hiervoor 
 Truien 
  waarom gebeurd hier niets? 



  Felix vraagt dit aan Peulders 


