
VERGADERING 08/10/2013 in de grote kelder 

Aanwezig: Hélène, Yasser, Dries, Konijn, Lisa, Astrid, Bert, Alexander, Peter, Björn, Karen, Niels, Jorg, 
Rani, Robin 

 

PRAESES 

 Let op voor als je binnen wilt in het gebouw! Probeer dat eigenlijk gewoon te vermijden 
 Vlees @ s9 

o Wordt niet meer uitgedeeld 
 Reclame naar leden toe: vanavond in de cb 
 De vlag is vuil  droogkuis  google 
 Beiaardcantus:  

o Kaartenverdeling: vanavond 
o 21/25 kaarten verkocht: Björn kent iemand 
o 1 biermeester = Konijn en 1 zedenmeester = Niels: om 16u15 aanwezig 
o Vlag meenemen 
o Vlaggenstok neemt Konijn mee (of omgekeerd) 
o Om 16u30 verzamelen!! 
o Zelf emmers meenemen (Konijn) 

 Verbroederingscantus 
o 21u begin 
o 3h onderweg, 17u30 vertrekken 
o Cantor @ interim: Dries  
o Vlag:  
o Vergeet slaapmatjes enz niet en warme kleren! 
o Ong 10 euro 

 CB-cantus 
 Spaghetti-avond 

o Affiche ZEKER morgen 
o Zaal is in orde 
o Bestek van resto Astrid 
o Boodschappen? Hélène 
o Weekmail extra 
o Shiftenlijst komt 
o €5 

 Pannenkoeken @ s9: 5 november 
o Flyeren 

 CB-cantus 
o Rani is misschien 7e man, maar mss ook niet 

VICE PRAESES 

 Koffiekoeken waren succes 
 Decanaat  

PENNING 

 16oktober naar kbc 



 Geen overschrijvingen kunnen doen want rekeningen geblokkeerd 
 Al cash geld ligt in de kelder, we kunnen niets op de rekening zetten, Lisa schiet constant 

voor.  
 Hélène krijgt €800 voor de boodschappen spaghetti 
 Jorg en Niels is naar Dhondt geweest, €100 is ontvangen 
 Praesidiumweekend: 

o Iedereen die geweest is, stuur een mail naar Lisa om te zeggen hoeveel je verteerd 
hebt 

o Hoeveel is gedronken op de cantus? 
o Laurens: €9 voor cantus, €1 voor ontbijt 

 Openinscantus: 
o €508 verlies 
o 5 vaten 

 Tot nu toe: 
o VEEL TE VEEL VERLIES 
o We zitten nu al aan €1000 verlies, terwijl we eind vorig jaar €1000 verlies hebben 

 Pas cantus aan de vaten aan 

SCHACHTENTEMMER 

 Evaluatie openingscantus 
o Goed zo 
o Goede boekskes 
o Nadoopcantus in kleine zaal  kringen moeten mailen om binnen te geraken 
o Ambetante zaal voor geluid 

 Voordoop 
o Toffe vergadering olv Konijn 
o Heeft iemand deftige boksen?  

FEEST 

 Openingsfuif 
o Shiften wisselen = pas het aan in googledoc 
o Bonnetjes verkopen aan €2 
o Activiteiten met bandjes: 

 We hebben geen bandjes meer, dus pr extern moet mailen naar kbc (oa.) 
voor bekertjes, bandjes 

 Piratenclubavond 
o Zorg dat je je goed verkleed, anders strafje! 

PR EXTERN 

 Contract met cb: clubkaart ook voor frisdrank zal niet doorgaan, maxim doet te veel verlies 
 Mail van kbc: banners op fb posten 
 Mail van listminut: wij maken reclame voor hen = zij geven geld aan ons per student 
 Bekertjes en bandjes 
 Therminal: 17 maart 

PR INTERN 

 Weekmeels op vrijdag of zaterdag 



 Activiteiten maken = spotlight maken, fb-event, op forum, iedereen uitnodigen 
 Ook gewoon clubavonden aanmaken ivm verzekeringen 

SCRIPTOR 

 For science: beste hamburgers in gent: Dries, Robin, Karen, Jorg 
 Jorg heeft een scheetje gelaten 
 Volgend strakske: 28 oktober verdelen 
 Op een cantus: gesprekken noteren 
 Schrijf je verslag van activiteiten zo snel mogelijk (voor iedereen) 
 Verslag vragen aan eerstejaars 

IT 

 Lan der wetenschappen 
 Anonieme wudjes zijn er 

SPORT 

 Sporttoernooi der wetenschappen 
o Chemica is enthousiast 
o Chaos is in orde 
o Woensdagvoormiddag gaan we naar macro 
o Geografen doen niet mee 
o Shiftenlijst  
o Reclame maken 
o Bekertjes gratis van sponsors, drank uit flessen 
o Toelating s9? 
o DJ Lot 

 Skireis 
o Laat ze daar es in actie schieten 

 Tussen 4 vuren 
o Om 14u: tussen 4 vuren 

CULTUUR 

 Activiteiten die we nu hebben, zitten niet in cultour 
 Inschrijvingen voor toneel: vragen aan Björn 
 2e semester: tentoonstelling  iets van cultour 

CURSUS 

 Cursus ryckebusch is geleverd: niet verkopen in cursuskot 
 Guidogidsen zijn er nog veel te veel = reclame maken 

VARIA 

NIETS 


