
VERGADERING 05/11 

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

Te laat: Lisa 

Verontschuldigd: Björn 

 

Vergadering: 
 
 
Praeses: 

 straks WWW-vergadering 
 Evalulatie Pannenkoeken@S9 

o Minder eieren 
o Minder melk 
o We mogen niet in home Astrid pannenkoeken komen aangezien we van 

wina zijn, we zouden dit moeten aanvragen. Dus eetactiviteiten, zelfs al 
gewoon eten maken, mag niet. Ga dus altijd naar iemands kot 

o Jammer dat diegene die geholpen hebben, heel de tijd geholpen hebben 
(afwisseling!) 

o Genoeg  
 Praesidiumactiviteit 

o datum ok? (14/11, voor koningsdag) 
 bijna iedereen kan 

o om hoe laat beginnen? 19u 
o Niels Jorg  Astrid  Dries  Yasser  Konijn 
o Budget: houd rekeningen bij 
o Rosé uit de kelder meenemen 

 Morgen FK AV + afterparty in de Twitch 
o Jorg, Alexander, Konijn, Rani, Bert berichtje sturen 

 Op forum: schrijf functie voor topic 
 

Vice: 
 Mail Klaas-schulden 
 Benzine naar makro en kbc: 40 km 

 
Penning: 

 Deadline 1 december subsidies 
o In orde 

 Kassa voor bitterballen al in orde  kassa voor doop 
 Sporttoernooi der Wetenschappen 

 
Schachtentemmer: 

 Doop 
o morgen boodschappen 18u 

 gerief dat we nog niet in de makro hebben gekocht 
o doopcomité 

 donderdag 13u30 (schachtenpap, look pellen, kar klaarmaken) 
 kuisgerief meepakken 



o niet-doopcomité 
 cantuszaal niet vergeten klaarzetten: niet comité: om 20u @ cb 
 Yasser neemt plastiek mee 

o allergieën nog eens nakijken voor schachtenpap 
o schild, plastiek 
o schema 
o vlag ophangen, wat een merde, solutions? 

 Ducktape  
o Kannen worden gewoon doorgegeven, geen bierschacht 

 Ontgroening Lize 
 Nadoop 

o Wordt themacantus 
 Massacantus: inschrijvingen staan open 
 Bierkoning: na hoeveel pintjes spougt konijn 

o Unaniem: hij ZAL spouwen 
o Unaniem: hij zal Niels binnendoen 

 
 
Sport: 

 IFK’s 
o Uitslag veldlopen 

 Meer vrouwen  8e ipv 11e 
o Minivoetbal volgende week 
o Volleybal heren op dag van nadoop 

 Sport en Spel 
o Binnen: zwemmen, bowlen, schaatsen (2e semester),…  

 SDW: 
o -310.31 = -70 per kring ongeveer 
o Stoelen en tafels bij s30 
o Naar volgende jaren toe, weten we wat te veranderen om winst te maken 

 
Cultuur: 

 Quiz 
o zo snel mogelijk inschrijvingen 
o sponsors (prijzen) 

 guidogidsen evt 
o testquiz 

 maandag, 20u 
o shiften opstellen, antwoordbladen (topcopy) 
o drankprijs (wie heeft het meest gedronken?) 
o prijslijst 
o stylo’s in kelder 

 
Cursus:  

 wanneer mogen ze om overschot komen halen? 
o Nog niet eens alle boeken zijn geleverd 
o Week 10 

 Al kijken voor 2e semester 

 
Feest: 



 Evaluatie Pizza-festijn 
o Prijsverandering: we zouden veel verlies gemaakt hebben indien we geen 

korting gekregen zouden hebben 
o Niemand heeft op de toog kunnen dansen 
o Vrij snel gedaan 

 Bitterballen 
o Shiften online 
o Tss 20u en 21u inschrijven voor bierkoning 

 TOP 78: Nomineren begint volgende week 
o Stuur je top 5 door!!! 
o Anders weer metaltop 

 Galabal: sponsortocht 
o Shifts online 

 
 
PR-Extern: 

 Bekers van kbc in orde 
 Bandjes: speciaal aanvragen voor evenement, dus niet gelukt 
 ListMinut 

o Niet echt interessant 
 
 
PR-Intern: 

  

 
Scriptor: 

 Strakske 1 
o Goed verdeeld (y) 
o Ze zijn op! 
o Maxim ook een strakske 
o 250 is goed 

 photoshop mash-up 
o rubriek: collage met foto’s, de beste wint een prijs 

 email adressen ereleden (wEEdpEckEr, bouvier, sjappie, T) 
 
 
I.T.:  

 LAN der Wetenschappen 
 Minerva-pagina WiNA 

 
Varia: 
 

 Flyers skireis uitdelen 
 Cantuszaal: opening schachtenkot niet richting cantuszaal 
 Grijze kassa is kapot (wordt ook niet gebruikt)  in makro nieuwe (kleine) kopen 


