
Vergadering 02/07 

Grote kelder 

Aanwezig: Niels, Astrid, Karen, Dries, Rani, Bert, Yasser, Faye, Lisa, Robin D, Robin V, Hélène,  

Afwezig: 

Verontschuldigd: Jorg, Peter, Alexander 

 

Coöptatie quastor 

 Problemen met statuten: Faye niet reglementair 
 Statuten eventueel veranderen: jaar praesidiumervaring en uit één van de richtingen nog 

steeds behouden, behalve bij coöptatie: dan is iedereen toegelaten 
 Stemming: 

o Faye: 0 
o Lisa: 11 
o Onthouding: 0 

Praeses 

 Robin is hier 
 Opkuis is gebeurd: bedankt iedereen! Niels trakteert! 
 Leeggoed naar Dhondt: €69 voor Annelies 
 Praesidiumweekend: huisje in Balen, € 89 per nacht, 13-15/09 

o Jorg: is het in orde voor de tap? 
 Voorbereidingsweek (voor goodiebags) en introductiedag 20/09 VRIJHOUDEN 
 Verkiezingsresultaten van dit jaar mogen weg in september 
 Er worden 320 guidogidsen besteld 

Penning 

 Praesidiumlinten kosten € 25. Iedereen betaalt € 25 en kiest of dit voor weekend of voor lint 
is 

 Bij drukwerk: vraag een factuur voor subsidies! 
 Prijzen van de handboeken zullen tussen de aankoopprijs en de officiële verkoopprijs liggen, 

soms vragen we extra om andere kosten te dekken (zoals duurdere cantussen, dit komt dan 
niet duurder uit voor de actieve leden) 

 De cursussen mogen duurder 

Schachtentemmer 

 Doopcomité: Bert, Rani, Karen, Niels, Jorg, Felix, Konijn 
 Vacantus: temmer kan er niet zijn  ad interim 
 De data vd cantussen liggen vast; nog aanpassen op de kalender 



o Let er tijdens het jaar op dat alle nog ok is op de planning van de cb 

Feest 

 Galabalcomité moet samengesteld worden: zeker al penning en scriptor en praeses! Hélène 
en Rani willen er ook bij 

o Begin te kijken voor een zaal 

PR Extern 

 Goodiebags: begin daar voor te kijken, alles moest eigenlijk al geregeld zijn 

Scriptor 

 Goed starterke 
 Strakske: elke werkgroep geeft een raadsel in ruil voor reclame 
 Galabalstrakske wordt een mini-boekske: korter en dus sneller gelezen, he tbelangrijkste is 

dat de sponsors erin staan; 2 weken later volgt een echt strakske 

IT 

 Devteammeting: goed bezig: cursussysteem wordt vernieuwd 
 Mails aanpassen (ontvangers enz) 
 WiNA server naar Zeus? 
 WUDjes worden anoniem want ze worden volgespamd door Fontein. Ze kunnen verwijderd 

worden. Wudjes dienen voor roddels en onnozelheden 
 Forum herschrijven in het nieuw systeem 
 Sport op de site: kijk op praesidiumweekend hiervoor 

Sport 

 Toernooi der wetenschappen 
o Eerste vergadering 7/7/13 
o Op de Sterre 

 Skireis 
o Verantwoordelijken: Maxim Pauwels (Chemica) en Simon Vanthommen (‘ Vlak) 
o Met snowland 
o Min 100 man ingeschreven 
o Vanaf bepaalde datum mogen ook vrienden en familie mee om aan 100 man te 

geraken 

Cultuur 

 Zet uw activiteiten op de kalender! 

Cursus 

 Nevellandd Graphics: niet meer via Story (0.021 euro per blad) 
 Contract vragen aan Annelies 



 Cursussen eventueel afdrukken bij multicopy in plaats van Story? Nadeel: we ondervinden 
veel miserie met multicopy (te laat enz); evt andere drukkers bekijken 

 Examenvragen op de site zetten 
 Peter/meter: lijstje met combinaties doorsturen: staan op de drive 

PR Intern 

 Op introductiedag al enkele affiches klaarhebben en ophangen (winadag, openingscantus) 
 Affiches in s22, s25, s2 en s9 
 Geef ze door aan Maxim voor op zijn scherm in de cb 

Varia 

 Cursusgedeelte van de wiki moet af tegen de blok volgend jaar 
 WVK-rekening? 3 mensen, bijna bankkaartoverddracht 
 Niels zijn ouders komen morgen om 10u30 naar zijn kot. 


