Vergadering praesidiumweekend 13/9 – 14/9
Aanwezig: Niels, Alexander, Yasser, Bert, Robin, Dries, Karen, Rani, Konijn, Astrid
Verontschuldigd: Hélène, Peter, Lisa
Te laat: Björn
PRAESES
 Verslag FK AV 1:
o Groepsfoto
o Sportsenaat: nieuwe kringen, samenwerking tussen groepen voor 26/9
 Weten tegen dan met welke kringen samenwerken voor ift en ifk
 Namen moeten doorgegeven worden aan het begin van het jaar
 Nieuwe kringen: regels uitleggen ivm externen
 Mail evt naar sporten
o DSA infomoment 30/9
o Nieuw bestuur goedgekeurd
o Beiaardcantus
 Vroeger: Elke kring twintig kaarten
 Nu: verkoopmomenten, verdere uitleg volgt
o Studentikoze opening
 Niet meer met inschrijvingen
 First come, first serve
o FK-kaarten liggen al in de kelder
 Introductiedag
o Schema
 Vertrek aan de ufo ipv ledeganck
o Ufo: 2 inf (Niels en Jorg), 2 fys (Robin en Alexander), 2 wisk (Astrid en Konijn)
o Walkie talkies nog gaan halen
o Rest: klaarzetten aan s9
 Tap, tafels, stoelen, drank, inschrijvingen klaarzetten, cursussen zorgen dat
cursus- en inschrijvingsdeel in orde is
o Presentatie richtingen
 Mensen die van ufo komen
 Wie doet welke slides, goede indruk maken
 Lokaal verzorgen: geregeld via proffen
 Eerst proffen, dan wina, dan werkgroepen
 Wiskunde in S22A, fysica in S2 en informatica in S9
o Zoektocht sterre was vorig jaar niet geslaagd, dit jaar doen we dat dus niet
o Challenge wel succes, doen we opnieuw
 Kijkt voor opdrachten en materiaal: Bert, Dries: vol enthousiasme!!!

o
o
o
o

Broodjes
 60 hesp, 40 kaas, 60 préparé (ascona mss?)
Drank
Vat (delen met de geografen) van praesidiumweekend
Inschrijvingssysteem:
 Groepjes
 Inschrijvingen in pc-klas
 Dan naar cursussen en betalen enz
 Plastiekjes voor lidkaarten: in buurt van boudewijn, bureau strobbe: zeker 400
 Iemand moet bezig zijn met printen, knippen (snijmachine) en plastificeren

 Kelder
o TL-lampen zijn kapot,
o Als vuilbak vol: doe ze weg en hang een nieuwe zak
o Houd de kelder proper! (klein en groot)
 WINA-dag 24/9
o Tafels en stoelen
 Tafels en stoelen worden die avond opgehaald voor student kick-off
 In orde
o Ontbijt
 Koffiekoeken
 Chocomelk (koud, warm mislukt altijd) of microgolf proberen
 Fruitsap
o 14u: vakkenvoorstelling: wiskunde: Konijn, Karen, Rani; informatica: Bert en Yasser;
fysica: Robin en Alexander
o Pintjes: €1
o BBQ: gratis voor leden
 Jorg doet de BBQ: 16u ten laatste beginnen
o 20h: cb
o 21 à 22 h: gratis vat
o Niet zat zijn
o Levende tafelvoetbal (te duur en pijnlijk enz), V-formation (sumopakken), sportpraeses
leeft zich uit
o Blauwesuikerspinmachine
o Records breken
 In 1 min potje noodles opeten
 Flesje tabasco opdrinken
o Bierpong
o Ijscremekar verwittigen, redbullkar
 Student kick-off
o Shiften? Niemand is ertoe verplicht
o Spreek eventueel onder elkaar af
 Wina-truien:

o ghent university? € 35
 WWW-comité
o Is er een draagvlak? Genoeg intresse? We moeten er veel werk insteken  creeren
o Comité: Niels, Bert, Yasser, Jorg, Dries, Karen, Robin
 Hoeveel intresse?
 Intresse wekken
 Veel geld betalen om je eigenlijk plat te zuipen
o Huisjes, kruisboogschieten, zoo
o Ik heb een dom mopje gemaakt. Haha.
 Statuten-comité: Niels, Astrid, Dries, Yasser, Rani (veel intresse :o)
o Aanpassingen statuten, meer bepaald die rond vereisten voor hoog-praesidium
o  Als je niemand vindt tijdens de verkiezingen, kans op iemand te coöpteren
 Vlag
o Door praeses geneeskunde
o Hoogstens een bak aan chemica (hopelijk), evt chantage met guidogidsen
 Guidogidsen
o Zijn geleverd, ook goodiebags
o Andere kringen komen die halen: let goed op!
o €2
o Eerstejaars krijgen voorrang, dan doopcomité, dan praesidium, dan leden
o Infostrakskes komen in onze goodiebags
o Ze komen langs om foto’s te nemen van hoe wij guidogidsen verkopen

VICE
 Ereleden: prijzen
o Stemming: iedereen is akkoord met prijzen

PENNING
 Tarieven voor prijzen en boeken
 Tarief voor openingsfuif

SCHACHTENTEMMER
 Spreek af met je doopcomité
 We hebben 50 dooplintjes (3,5 per lintje)
 Datum guidorolling: woensdag 4/12

o

Zoek eens welke cafés en welke route

 Doopdecreet:
o

De data van de doop en doopcantus dienen ten laatste op de eerste dag van het
academiejaar bekend gemaakt te worden aan de verantwoordelijken van het FK en de
DSA

SPORT
 Ballen oppompen in Astrid, anders neemt Rani een pompje mee
 Sporttoernooi der wetenschappen @S9
o Vergadering volgende donderdag
 Planning
o Concept:
 12 sporten (minivoetbal, honkbal, basebal, vier vuren, ultimate, touwtrekken,
sprint, loopnummers, krachtnummers)
 Robin weent
 14u begin
 Poulewedstrijden binnen een kring, later echte wedstrijden kring tegen kring
o Reclame maken = affiche maken
o Muziekinstallatie: toestemming?
 Florian van Geografica geraakt daaraan
o Drank
 Gaat wel iemand voor kijken
o Prijzen
 Beker €30 voor winnende kring
 Groot papier met huiçdige ranking ophangen
o Eventueel op tijd verplaatsen als het gaat regenen
 Skireis
o Met de wetenschappen
o Contract met snowland
 Mensen klagen over snowland?
 Zeker 100 man meegaan: moeilijk!
 Duurder dan vorige jaren
 IFT en IFK
o Eerste donderdag vergadering
o Proberen alle sporten (man en vrouw) inschrijven
 Sport en spel
o Eerste week bv minivoetbal
 Robin gaat van zijn oren maken in verband met resultaten op site

 Kijk ook naar AV bij puntje praeses
 Dag Robin!

CURSUS
 Cursussysteem
o Hernieuwd sinds deze morgen: alles kan er op: zo snel mogelijk
o Op dit moment doet de knop nog niets
 Verschil prijzen leden en niet-leden moet groter
 Cursuspakketjes eerstejaars
o Levering boeken 18/9 (9u): laat, dus allemaal helpen
o Jorg, Niels, Astrid, Konijn, Dries, Alexander, Rani
o Rani denkt dat het paswoord ******* is
o Cursuspakketten worden ook woensdag gemaakt
 Nog eens bellen naar drukker (Niels)
 Shiften cursuskot
o Lessenroosters samenleggen
o Vraag aan ander praesidium om gaten op te vullen
o Twee mensen per shift
o Help elkaar
o Jorg is een klootzak
o Lisa kijkt voor de kassa
o Bancontact: erinsteken en de rest gebeurt vanzelf
 Op introductiedag moet een affiche van guido komen op het cursuskot
 Peter- meteravond
o Op spaghetti-avond
o Bv met mopjes

FEEST
 Vaten
o 3 vaten van CB: winadag, top, ...
o Kijken wanneer we een vat zetten
 Openingsfuif
o DJ’s liggen vast
o Zaal ligt vast
o Thema: Yolo-pubers? Foute openingszinnen?
 Budget?
 Zelfgemaakte zonnebrillen?
 Zorg voor inkleding zaal

o
o
o

Affiche
LISA: WE HEBBEN BUDGET NODIG
Stemming Yolo-puber:
 1 onthouding
 Rest voor
Geef niet te veel drankbonnen aan dj’s, anders verlies
Shiftenlijst

o
o
 Galabal
o Comité: Niels, Lisa, Dries, Yasser, Jorg, Alexander
o Cocteau contract is in orde
o Eventueel gemaskerd galabal
o Rondgaan in lessen om kaart te kopen
 NDW
o Groep op fb is aangemaakt
o Zo snel mogelijk datum afspreken
Dries gaat naar de wc
PR EXTERN

 Goodiebags
o Grotendeels in orde tegen dinsdag
o Woensdag komen op die te vullen
 Jobbeurs
o Al enkele bedrijven
 Ook voor wiskundigen en fysici
 Contacteer werkgroepen
o Meer intresse kweken
 In lessen langsgaan
o Op tijd therminal reserveren
o Zo laat mogelijk op het jaar
 Sponsoring
o Stuur naar IT door voor lidkaarten
o Kijk wat op site, weekmeel, strakske enz
o Er moeten altijd foto’s zijn van kbc vlag
o Skyline
 Contract met story (voor 1 oktober)
o In orde
o Doorsturen naar Niels en cursussen
 Contract met CB
o zoals vorig jaar
o clubkaart ook kunnen gebruiken op speciale avonden van cb

PR INTERN
 Presentaties introductiedag
o Zo snel mogelijk klaar (pr intern doet dit, baseer je maar op vorige jaren)
o Probeer maandag al door te sturen
 Presentaties WiNA-dag
o Op tijd klaar
 Wekelijkse voorstelling
o Op tijd vragen aan Tom Schrijvers
o Iedereen van praesidium moet er proberen bij te zijn
o Ook in tweede semester
 Affiches
o Moeten niet gemaakt worden door pr intern
o Feestjes maken hun eigen affiches enz
o Zwart wit op A3
o Grote activiteiten in kleur
o Voor winadag
 Samen met werkgroepen
 Stemming:
 Voor: unaniem
 Kosten worden gedeeld
 Eerste week: introductie wina
 Tweede week: introductie werkgroepen
SCRIPTOR






Strakskes gaan halen want Yasser is op reis
Drukker: contract wordt doorgestuurd door Niels
Strakskes uitdelen aan eerstejaars tijdens wekelijke presentatie
In weekmeel: er is een nieuw strakske
Galabalstrakske misschien afschaffen, want te snel in het jaar dus te weinig inhoud

I.T.
 LAN
o Iedereen wil meedoen, fb-groep is aangemaakt
o Eventueel ergens anders dan in S9
o Einde eerste semester
 Site
 Server in s10  server van Zeus
o Maken veel lawaai
o Nutteloos
 Lidkaarten en certificaten ereleden

 Lidkaarten op introductiedag
o Bjorn en Pollipie kijken hiervoor
o Cursussen moeten zorgen voor speciale printer
 Ontwerp lidkaarten
o Lot
o Geen gele achtergrond
 DEV-team
o Nieuw studiegedeelte met wiki tegen einde dit semester
o Forums worden veranderd
o Spotlight voor inschrijvingen
o Nieuwe webcam
 Conversatie tussen Yasser en Bjorn over informatica waar normale mensen niets van begrijpen
CULTUUR
 Quizcomité moet samengesteld worden
 Handjes van prime

KALENDER








Italiaanse avond
o Comité: Karen, Astrid, Rani, Dries, Robin, Jorg
o Home Astrid
o Cursussen moeten studiepeter en meter in orde brengen
Beiaardcantus 9/10
CB-cantus 10/10
Verbroederingscantus in Diepenbeek 11/10
...
Niels is altijd zat

VARIA
 Konijn heeft een piemelpatat
 Praesidiumactiviteit eerste semester
 Karen heeft een idee
o Kotentocht als praesidiumactiviteit
o Eventueel opsplitsen in buurt Sterre en andere buurt
 Dinsdag clubavond
 Pannenkoeken @ s9
o Gaat beter op eigen kot of in home dan in kelder
o
 Schachten doen iets voor de verjaardagen van praesidia  schachtentemmer?

o Schachten mogen geen geld uitgeven aan ons!
 A2 affiches worden misschien ergens anders gedrukt
 Auto’s beschikbaar houden


