VERGADERING 01/10/2013, grote kelder
Aanwezig: iedereen, behalve Björn
Te laat: Björn

PRAESES
 Praesidiumweeken: evaluatie
o Niels was zat
 Introductiedag: evaluatie
o Het is onnodig dat de praesidia mee binnen in de ufo gaan
o Waar is het deksel van de tap?
o Presentaties waren ok
o Cursusverkoop was ok, zeker 3 mensen nodig daar
o Meer broodjes kaas voor de vegetariërs, meer broodjes in het algemeen
 WiNA-dag: evaluatie
o Ontbijt was goed
o Let op met vorte chocomelk
o Meer reclame maken voor vakkenpresentaties
o Bbq:
 Te veel vlees
 Leeg eerst de frigo, dan pas de diepvries
 Op tijd houtskool kopen enz
o Inbraakalarm!
o Weinig eerstejaars: extra activiteit plannen?
o Vlees-overschot
 Vooral hamburgers en saté’s
 Uitdelen op sport en spel
 Pannenkoeken @s9 later in de winter en nu vervangen door vlees @s9
o Reclame maken voor activiteiten tijdens ontbijt
 DSA-infomoment
o Na 22u geen studenten meer in gebouwen van ugent, dit moet aangevraagd worden
o Afvalophaling
o Jaarverslag
 Beiaardcantus: inschrijvingen open na vergadering
 RSCB
o Geen lint = geen pint
o Lidkaart gebruiken op cb-activiteiten
o Cb-cantus: €7, 7 man per kring (zeker: Niels, Konijn, Jorg = cantor @ interim),
Alexander, Yasser en Dries)  nog 1 plaats over
 Op clubavonden: vroeger naar CB gaan
 Verbroederingscantus
o Hélène heeft slaapplaats

 Home Astrid gebruikt onze friteuse voor de bitterballen
 Wekelijkse voorstelling: 1 of 2 keer per jaar overal langs gaan

VICE
 Budget: €300
 Lidkaarten
o Pro-seniores aanpassen
o Opnieuw maken
o Certificaten
PENNING
 €106? Vanwaar? Steek alles in enveloppen! + uitleg
 Peter, Hélène en Lisa waren niet mee op praesidiumweekend
SPORT
Voetbal 17u30  praesidium aanwezig
Affiche voor sport en spel
Flyer ift
Sportsenaat:
o Vorig jaar 5e
o Externen blijven zoals vorig jaar
 Ift en ifk: mensen sprokkelen
 Ballen oppompen, kapot = weg
 Sporttoernooi gaat toch door op zelfde dag





CURSUS
 Let op de lidkaarten
 Italiaanse avond 14/10
o Kleuraffiche
o Reclame tijdens vlees @s9
o Dirk Matthys is de homemanager
PR-Intern
 Posters!
PR-EXTERN
 Jobbeurs: begin april? 3 april?
 Mail naar Lisa welke sponsors gestort hebben
FEEST
 NDW: 2e week 2e semester, zorgen dat alles klaar is tegen eind 1e semester

 Openingsfuif: alles klaar
o Zonnebrillen
o Geen happy hour
 Themaclubavond:
o 1e sem: piraten
o 2e sem: knokkel e soute
CULTUUR
 Aantal tickets?
o Daarvoor moeten inschrijvingen geopend worden
 Quiz
o In A3
o Prijs bepalen nadat we prijzen hebben, afhankelijk van hoeveel we er zelf moeten in
investeren
o Comité: Bert, Peter, Alexander, Dries, Hélène, Jorg, Niels
SCHACHTENTEMMER
 Oefencodes: mee bezig
o Laten drukken bij topcopy met vtk-kaart
 Opkuis op cantus is voor praesidium
 Voordoop
SCRIPTOR
 For science: frituren/hamburgers/slapen @s9
 Verkeerde strakskes: volgende keer betalen we 50 strakskes minder
 Robin heeft idee: 50 redenen om … (heb ik niet gehoord :p)
IT







Leden opzoeken, kaart aanvragen
Inschrijvingen beiaardcantus en italiaanse avond openzetten
LAN in A3
Serverswitch
Anonieme wudjes: kiezen anoniem of niet
Affiche op voorpagina’s

VARIA
 Konijn heeft zin in de openingsfuif
 Maandag = muildag
 Donderdag: duvel en omer- avond van hortecta in de cb. Ze komen tijdens de 1e tempus
langs om te vragen wat we moeten hebben
 Lot is niet naar de cantoravond geweest. Lot?

