
Verslag vergadering 14/05 
 
Aanwezig: Peter Verdru, Alexander Rogiers, Bert Vervaele, Dries Hoste, Jorg Wyckmans, 
Annelies Cuvelier, Hélène De Coninck, Lieselot Huysman, Yasser Deceukeleir, Laurens 
Dewaele, Robin Dedoncker, Robin Vandaele, Lisa Bouckaert, Karen Hilgert, Felix Vanhoutte, 
Björn De Vogelaere, Hannes Belen, Rani De Geest 
Veel te laat:: Hans Maes 
 
Praeses: 

● AV verkiezingen: Sam heeft gewonnen! Nieuwe functies (extra sport, ict), secretaris niet 
meer;  

● Zwanenzang: geen fb-activiteit, wel op forum; er is al een kandidaat-cantor 
● Mensen die volgend jaar geen functies meer doen geven nu hun sleutels aan de nieuwe 

○ Astrid geeft nog cursussleutel aan Karen 
○ Bert heeft nog geen van kleine kelder: krijgt die nog van Hans 

● Bankkaarten worden gewisseld: An aan Niels, Annelies en Lisa houden hem nog tot de 
zwanenzang. Er moet nog via de bank geregeld worden wie de nieuwe beheerders 
worden 

● Wacht nog met Lisa weg te halen van de mails enz tot de zwanenzang 
● Mails sturen naar mensen die truien gekocht hebben of mondeling laten weten. 
● Praesidiumgegevens aanvullen 

○ Alexander moet nog ugentgegevens invullen 
○ handig voor infranet en fk-site enzo. 

● Winawiki: handig om te weten wat je moet doen enz. 
● Wina2 

○ je kan er bestanden opzetten 
 

● Cursussen moeten nog wachtwoord geven aan nieuwe 
● Computer in kleine kelder mag NOOIT uit (scherm natuurlijk wel ;) ) 
● Schulden: betalen eh 
● Praesidiumleden mogen veel gratis binnen op andere activiteiten 
● Kom naar clubavonden 
● Pik geen vlaggen en linten enzo: lint kwijt = bak betalen 

○ rani wordt gestraft op zwanenzang (iets met een spiegel...) 
● Agenda: 

○ 2 juli: kleine kelder opkuisen: 10u ‘s morgens 
○ namiddag: vergadering: quaestor verkiezen 
○ 20 september: introductiedag: wij moeten vanalles doen 
○ de week ervoor: voorbereidingen 

■ sponsorpaketjes, 
■ guidozakken 
■ cursuszakken 

○ praesidiumweekend: waarschijnlijk 13 t.e.m. 15 september 
■ doorgeefcantus 



■ vergaderen vergaderen vergaderen 
● BBQ met de geologen 

 
Vice: 

● Donderdagvm strakskes uitdelen 
● OZC: iedereen is welkom 
● eerste week van academiejaar: 

○ rondgaan: wil je erelid worden 
● als je mailt: zet hen in bcc 

 
Quaestor: 

● We hebben geen quaestor 
 
 
Feest: 

● Openingscantus: 
○ diene mens is in verlof 
○ concept?  

■ fluo-party 2 
■ flash mob door praesidium 

○ veel reclame 
● Galabal 

○ verplicht galabalcomité: Lot, Lisa, feestjes, pr-extern, niels, scriptor, penning 
(penning?) 

○ sint-pietersabdij: augustus reserveren 
○ le bateau: niet meer speciaal voor galabals en duur 

● Kalender 
○ tegen zwanenzang 
○ doorsturen naar maxim 
○ max 4 drankactiviteiten op een jaar 
○ week ervoor mailen naar maxim als wij een vat geven zodat hij geen vat van een 

ander zet 
○ affiches doormailen naar maxim → reclame in cb 

● Wina-dag 2 wordt muziekfestival (à la wina 75) 
○ geluidsinstallatie = duur en veel papierwerk (vergunningen) 
○ doel wina-dag: op de sterre 
○ → cultuuractiviteit? 
○ als vereniging kunnen we bij stad gent ook veel krijgen 

●  
 
Sport: 

● Truitjes: er is een voorstel gekomen 
● Zouden 390 euro kosten voor 25 truitjes 10m, 10l en 5 xl 
● 12u-loop: netto 143 verlies per kring 



○ boete zal niet betaald worden zolang we er niets meer van horen 
● sporttoernooi der wetenschappen 

○ alle wetenschapskringen: chemica ok 
○ grasveld achter s9 
○ 4 sporten: volleybal, voetbal 
○ facebookgroep met sporten en praesessen 
○ datum? weer is belangrijk! 
○ maandag van de derde week 

● schachten moeten minstens 1 keer meedoen met sporten (of 3 keer supporteren) 
● reclame maken voor activiteiten 
● sport en spel laten zoals het is 
● Nieleke gaat meer sporten 

 
Scriptor:  

● starterke: 
○ voorbeelden op wina-2 
○ foldertje: voor bij de inschrijving 
○ deadline: mailen naar beata, zeker begin juli 

● infostrakske 
○ in de vakantie al beginnen 

 
PR-extern: 

● kbc in orde 
● Wil Annelies nog een overzicht maken van iedereen die nog niet betaald heeft? 
● sponsorzakjes 

 
Schachtentemmer 

● bierbowling zit vol 
● 20 eur per uur per baan: 

○ laat de mensen doordoen!! 
○ geen halfuur pauze nemen 

● kalender overlopen: 
○ 26/07: vacantus: kleine zaal (als het mag: grote zaal wegens warmte en gbk-

volk) 
○ 3/10: openingscantus: grote zaal 
○ 29/10: voordoop 2: pizza-avond 
○ 7/11: doop 
○ 25/11: nadoop = themacantus 
○ 9/12: massacantus 
○ 2e sem: wetenschapscantus 
○ 21/02: vriendjes en familie → vrijdag 
○ 20/03: 12u-cantus (wanneer doet maxim zijn 24u?) 

■ pi tot pi 
○ 24/04: ontgroening 



○ zwanenzang: 01/07: dag vd proclamatie vd informatici 
● doopcomité: 

○ Konijn, Niels, Jorg, Bert, Rani, Felix + Karen of Yasser 
 
Cursus: 

● paswoord krijgen van oude cursussen 
● proffenlijsten maken, proffen mailen: doe dat op tijd 
● 16u aan story morgen 

 
Cultuur: 

● stad gent ontleent karaoketoestel gratis → karaoke in cb 
● op tijd met de quiz beginnen 

○ niet eind oktober 
○ sponsors en prijzen zoeken 

 
PR-Intern 

● plakband 
● posters voor quaestor 
● prijzen voor pr-extern 

 
IT 

● Slaat straks een praatje met zichzelf 
● zorgt ervoor dat iedereen op wiki kan 
● beheerder van facebook 
● dev-team loskoppelen van rechten 
● cursussysteem in orde maken 
● emailadressen  

 
Rondvraag 

● Lot zegt: vaarwel vrienden! 
● Jenevervoetbal was tof 
● Robin zijn vijs zit los 
● Er staat nog een vat in de cb dat naar de kelder moet 


