
Verslag vergadering 28/09/2006 
Aanwezig: Osmo, Akke, Peter, Lucas, Sven, Bart, Bram, David, Dobbie, Lotte, Iris 
Te laat: Jessie 
Verontschuldigd: CD 
Afwezig: Nicolas 

 
*Evaluaties 

- introductiedag: goed verlopen 
                               zoektocht goed -> vergelijking moet volgende keer juist zijn 
 
- Wina dag 
           ontbijt: meer reclame 
                        veel mensen hadden al ontbeten 
                        te veel boterkoeken!! 
           Films: redelijk wat volk, vooral voor de 2de film 
           Leren leren: groot succes, voor herhaling vatbaar 
           BBQ: groenten / vlees goeie verhouding, iets meer sla 
                     te veel brood over 
                     andere bakker nemen: te lang moeten wachten ’s morgens  
                     Brochetten en hamburgers over 
                     Niet meer cantussen nadien 
           Clubavond: weinig eerstejaars gebleven -> oorzaak: mss te druk in CB 
                               210 bonnekes verkocht -> geld over van de bonnekes CD 
                               voorstel voor de bonnekes: - alle bonnekes aan 1.20 euro 
                                                                           - inkopen aan 1.10euro 
                                                                           - verkopen aan 1.20euro  
                                                                           - systeem: 10 + 1 gratis 
                                                                           - akke overlegt met Maxime: in het begin  
                                                                             van de avond en voordat hij maxime heeft 
                                                                             binnengedraaid 
 
- Kick off:  weinig apprecieërd geweest 

                             verwacht met 2 leden -> uiteindelijk met 8 gaan helpen 
                             pharmacie kreeg 50euro/ pers -> wij 2 drankbonnekes voor de hele avond 
                             7 uur op zelfde post staan is niet te doen 
                             er was te weinig security -> geen goeie oplossing om studenten in te  
                                           schakelen 
                             weinig studentikoos ->1.60 euro voor een pint 
                             geen gelijke behandeling tussen de verschillende clubs -> security geen lint 
              achter bar wel lint 
                             niet genoeg security vestjes 
                             winst zou moeten verdeeld worden over de studentenverenigingen 
 

- Cursusverkoop: te weinig guidogidsen -> 1 doos bijbestellen 
 
 
 
 
 
 



*Vice 
- Ereleden: invoeren van nieuw tarief voor de proffen 
                      voor 15 euro worden ze steunend lid 
                                   - strakskes 
                                   - nieuwjaarskadooke 
                                   - ledenvoordeel 
                                   - geen galabal 
                                   - geen ereledenactiviteit 
 
- ereledencertificaten: zijn gedrukt, liggen in kelder 
                                       dobbie moet die ondertekenen 

 
*Penning 

- rekeningen huisje en colruyt -> gekregen 
- rekening bbq ->gekregen 
- status rekening: wordt doorgemaild 
- 1 doos t-shirts niet meegeteld in kelderinventaris -> nog tellen 
- CD: hoeveel lintjes en potskes nog liggen? 

 
* PR 

- affiches: alles doorsturen naar osmo 
                     NIET zelf doorsturen naar ACCO  
                     op tijd doorsturen naar osmo!!!! 
 
- Status sponsors: iedereen content 
                                 Kbc nog niet gestort 
 
- logo’s op de site: layout f*cked up door logo’s -> aanpassen 

 
*Feest 

- openingsfuif: inkomkaarten gedrukt -> iedereen kreeg pakje van 10 kaarten 
                            geen nieuwe affiche meer -> was doorgestuurd maar fout bij de drukker 
                            21.00u kunnen we binnen in de Twieoo 
                            maandag reclame maken in 2e en 3e bachelor 
                            peters en meters gratis binnen op de fuif 
                            Akke maakt koppels voor op de stickerkes en  een blad voor de gegevens 
      Sabamformulier afprinten voor de veiligheid 
 
- Jeneveravond: affiches maken 

                                    op tijd (!!) bestellen bij Dhondt 
                                    1euro/ jenever 
                                    zuipkaarten: 5euro voor 5 + 1 gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Schachtentemmer 
- openingscantus:boekjes en affiches opnieuw doorsturen 
          kan staat op dobbie haar kot 
                                kaarsjes meepakken uit kelder voor stil gedeelte 
                                20.30u cantus 
                                nieuwe kannen gezocht -> iedereen kijkt es als da te vinden is 
- Sprookjescantus: akke maakt boekje met liedjes 
- Voordoop: doeken gezocht -> in straat van Sjappie een doekenwinkel -> dobbie gaat  

                                             horen 
                                                        -> iedereen kijkt es thuis 

- volgende vergadering doopcomité: 12 oktober kelder 
 
* Cultuur 

- affiches maken voor filmavond en quiz 
- praesidium weet van niets voor de activiteiten  -> tijdig info geven, zeker als je niet op  
                 de vergadering aanwezig bent 

 
*Sport 

- badminton 9/10 
- IFK: ingeschreven voor: badminton, minivoetbal,volleybal 

                     Pingpong -> organiseren als activiteit met alle wetenschappen 
- IFT: we doen niet mee vandejaar 
- 12-uren loop: 14 maart 
                             ons geld is op komst, maar kan nog lang duren 
- muurklimmen: zou rond 10 euro zijn 
                              vragen voor begeleiders 
- skireis: nog geen concrete info gehad 

                        info vragen aan andere wetenschapskringen 
                        akke vraagt aan vriendjes van winak om info 
                        skikot? 

- wekelijkse sportactivteit: maandagmiddag 
                                                volgende week: voetbal 
                                                binnen twee weken: frisbee 
                                                gezelschapspellekes -> iedereen kijkt thuis 

 
* Cursus 

- op site aangeven dat cursuskot woensdag gesloten is wegens sterfte van de 
hersencellen 

- VTK neemt economieboeken niet meer, er is nieuwere druk uit 
                     Evil plan treedt in werking volgend semester 
                     Op cursussite en aan cursuskot uithangen -> boek te koop voor 20 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Scriptor 
- deadline 13 oktober 
- mss stukje van vvn -> cd heeft daar contacten 
- FK wil eigen stukje in ’t strakske: stukje niet binnen = niet in strakske 
- FK wil ook strakske -> afzetters 
- Verdeling stukjes: 
             Introductiedag: CD 
             Bbq: Akke 
             Kick-off: FK -> hun stukje niet afkraken in je commentaar 
             Openingsfuif: Akke 
             Oefencantus: Sven 
             WWW-intro: Osmo 
             Fotozoektocht: Lotte 

 
* WWW 

- volgende vergadering: maandag 2okt om 16.00u in de grote kelder 
 

*Varia 
- Stadszoektocht: in orde 
                                 Begin zoektocht: 18u CB 
                                 Eerstejaars krijgen foto en moeten die zoeken 
                                 Bepaalde foto’s hebben uitleg -> praesidium vertelt dat 
                                 Opdrachten tussendoor -> Lotte 
                                 Affiche te laat voor bij Acco -> gaan drukken bij repro 
 
- herkenbaarheid medewerkers: = lotte wil een lint! 
                                                       Mss doorgeeflint maken = smal lintje + medewerker  op 
                                                                                           -> David kijkt hiervoor 
                                                       anders t-shirt met medewerker erop 
                                                       voorstel CD: elke medewerker een grote roze strik 
                                                                                          -> werd unaniem goedgekeurd :p 
 
- WAN: gevraagde datum in school osmo niet meer beschikbaar 
                  Optie op latere datums genomen 
 
- Imago WiNA: leden mss meer betrekken bij het gebeuren van wina, vb shiftje doen 
                              Praesidium vraagt veel tijd -> sommige mindere studieresultaten 
                                                                         -> je kiest wel zelf hoeveel tijd je erin steekt 
                                                                         -> mensen mss afgeschrikt om in het  
                                                                              praesidium te komen omdat de meeste  
                                                                              geen goeie resultaten hebben 
                             Bart moet ingetoomd worden -> altijd bezig over dopen en zuipen 
                                                                            -> dobbie gaat es babbelen met hem 

 
 
 
 
 
 
 



- Server: bijna dood 
                  Voorlopig in leven gehouden, maar produceert vreemde geluiden 
                  Hoogstens 1 maand te leven 
                  Hebben prijs laten maken bij winkel in Merelbeke 
                           -> nieuwe server: 528 euro 
                           -> Osmo en Akke gaan kijken om de server te laten sponseren 
                           -> max 200 euro zelf aan toeleggen 
                  Onze site kan niet op de FK-server gezet worden -> zouden de boel platleggen 
 
- FK bbq: discussie over 5 of 6 oktober, wss 6 oktober 

 
 
* Rondvraag 

- weekmeel verzenden onder naam van Wina 
- Acco heeft ook ingebonden cursussen 
                                    Hogere prijs 
                                    Is op bestelling 
                                    Makkelijker voor de paketten te maken 
                   -> voorstel afgekeurd 
- auto niet altijd beschikbaar: er niet zomaar van uit gaan dat die beschikbaar is 
// osmo vindt het leuk dat dobbie naar hem kijkt 
// osmo is klaar 
// osmo wil mama! 
 
- 3de bach wiskunde zaagt achter hun cursussen 
                                liggen klaar  in cursuskot 
                                moeten erachterkomen 
                                er zijn maar 5 cursussen voor 3de bach besteld -> 15  bijbestellen       
  
- doop: zeil voor op de parking wordt gedumpt in de vuilbak van de Vermeylen 
- oude kassa gevonden: geen passende sleutel 
- David zijn sleutel van de kelder: oops vergeten mee te brengen -> volgende week 
- Praesidiumkaarten/ FK gidsen : dobbie kijkt daarvoor 
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