
Vergadering: 
 
Aanwezig: Hélène, Rani, Alexander, Peter, Dries, Robin, Konijn, Karen, Yasser, 
Jorg, Niels, Astrid, Bert 
Afwezig: Lisa 
Te laat: Bjorn 

 
 
Praeses: 

 Evaluatie beiaardcantus 
o Tof! Veel verbroederd, veel bier 
o Vlaggenstok staat bij Niels op kot 
o Vlag moet naar de droogkuis, Hélène misschien? 

 Evaluatie CB-cantus 
o Schild bij Maxim laten? Want al onze cantussen zijn in cb 
o Anders bij Konijn op kot 

 Evaluatie Verbroederingscantus Diepenbeek 
o Toppie! Boerenhol van Hélène haar gat 

 Evaluatie spaghetti-avond 
o Vroeger beginnen 
o Problemen zaal: vroeger konden wij reserveren in home Astrid met 

waarborg. Vorig jaar niet meer gereserveerd, maar de vuurtjes zijn vuil 
achtergelaten dus nu mochten we eigenlijk niet meer: geen externe clubs 
in de home! In A3 mag het niet door brandgevaar. Niels neemt contact op 
met Jochen van DSA om regeling te veranderen. 

o suuper-hard gewerkt allemaal! 
o Comité met minder personen 
o Iedereen was gelukkig! 
o Bestek enzo is nu gratis  al veel goedkoper 
o Rosé  praesidiumactiviteit 
o Overschotjes: breng een potje mee 

 Lint Rani 
o Nieuw lint, €25 zelf betalen 

 VDK Go-cart race 
o €100 om mee te doen 
o Niet meedoen 

 Praesidiumactiviteit 
o 3 november (week voordoop 1) niet 
o kot-rolling 
o bedrag delen + korting vanuit WiNA 

 Rekening der wetenschappen 
o Oa ndw 
o Afschaffen en geld verdelen onder de kringen 
o 320  80 voor ons 
o Unanieme stemming: iedereen is voor de afschaffing 

 
 
 
Vice: 



 Felix en Klaas zijn naar de spaghetti-avond gekomen 

Penning: 
 Guido-betaling 

o 27/10, 13u 
o 3460 cash 

 Lisa, als je zegt dat je zal zorgen voor die cursus, doe dat dan ook. Iedereen 
klaagt op de cursusjes 

 Kassa voor de openingscantus? 
 Geld voor de dj’s? Vooral briefjes 10 en 20; 170 € 
 Robin heeft een factuur van iets 
 Konijn ook (peperjenever) 
 Niels heeft factuur WiNAdag 

o €5 per affiche, 20 affiches = €100  elk €25 
o Laat geen affiches drukken bij De Nobele 

 Robin heeft geld nodig voor inkopen sporttoernooi 
 Astrid heeft het geld van de spaghetti-avond (€360) voorgeschoten en gereden 

naar daar (22 km) 
 
Schachtentemmer: 

 Voordoop 1 
o Peperjenever in elkaar knutselen: met Bert 
o Nog verkleedideeën nodig 
o Schema voordoop 1 staat op fb 

 Doopdecreet 
o Als mensen je contacteren, stuur ze door naar FK 
o Doop stilleggen als mensen foto’s aan het trekken zijn 

 
Feest: 

 Openingsfuif 
o maakt da ge donderdag nie te zat uw shift staat te doen 
o klaar  
o op tijd zijn voor je shift 
o €2 per bonnetje, €9 voor 5 bonnetjes 
o Zonnebril voor eerste mensen die 5 bonnetjes kopen 
o Rest delen we uit vanaf 0u 

 maakt da ge verkleed zijt op de piratenavond 
 Pizza-avond 

o prijs (vorig jaar: €7 leden, €8 n-leden, €1/stuk) 
o nu evt €1,5 per stuk om te ontmoedigen 
o met bandjes 
o welke smaken (vorig jaar: exotic,pepperoni,funghi,margherita,roma) 
o korting bij prima-donna = 10 kopen, 1 gratis 

 
 
PR-Extern: 

 Bekers 
o Cocktailavond: 3/12 

 Bandjes voor rond je arm 
o Ander kleur evt 
o Bij kbc 

 Prijzen voor quiz 



PR-Intern: 
 
Scriptor: 

 Strakske 1 
 For science: Dries en Niels 

 
I.T.:  

 functionaliteit formulierknop bij activiteiten 
o naam 
o aantal personen 
o extraatjes :p 
o totaal afdrukken 
o deadline 

 wat doen met belachelijk veel spambot accounts 
o mail sturen (nederlands) en wegsmijten 

 meer gebruik maken van nieuwsitems 
o geen dt-fouten 
o rechten sites 

 LAN der Wetenschappen 
o 4 december 
o Katia Dhondt om lokaal te reserveren 

 Minerva-pagina WiNA 
o VEK heeft minerva-pagina 
o Koppelen met nieuwsitems site 
o Mensen van wis, fys, inf automatisch inschrijven 

 
Sport: 

 Sporttoernooi der Wetenschappen 
o Tent in de kelder, redelijk lastig om in elkaar te steken, kan wegvliegen 
o shiften 
o booschappen (flessen overkopen?) 
o voor bekertjes: vragen aan andere kringen of zij ook gratis bekers hebben 
o  

 IFK 
o data op kalender 

 Skireis 
o infoavond 
o Dag vriendjes, 

 
bij deze willen we laten weten dat we volgende maandag een infomoment 
ivm de skireis zouden willen geven. Deze zou doorgaan om 20u in de 
Porter House. 
 
Zouden jullie: -reclame kunnen maken voor dit infomoment bij jullie leden 
(via site-fb groep) -reclame maken voor de skireis (op site-clubblaadje-fb) -
is het mogelijk om voor de mensen die naar het infomoment komen een 
gratis drankje te geven? 
 
In bijlage staat het document dat anders op de website/in de clubblaadjes 
mag komen. 
 
Alvast bedankt en tot binnenkort! Groetjes, Simon en Maxim 



o 31/01 – 9/02 @ les deux-alpes 
 
 
Cultuur: 

 Toneel? 
o Gaat niet door 
o Muziek normaal wel: inschrijvingen op tijd openen 

 Quiz 
o Hélène, Alexander, Dries, Bert en Niels 
o Quizforum 
o Prijzen (scriptor en pr extern) 
o A3 reserveren 
o Drank en eten 
o Stoelen vragen aan prime 

 
 
Cursus:  

 Studiepeter/-meters mailen 
 Cursus Rykebusch? Zie penning 
 Boeken Linux en C komen achter, wij kunnen daar niet aan doen 
 Software-ontwikkeling nog bijbestellen 

 

Varia 

 Kijk thuis eens voor iets om iets te vervoeren (skateboard) 
 Vul de wiki aan 
 Konijn heeft nog altijd geen seks gehad 
 De geur van ajuin en foef is de meest degoutante geur ter wereld (= anoniem wudje 

van Konijn) 

 


