
Vergadering 12/11/2013 
 
Aanwezig: Konijn, Alexander, Peter, Dries, Karen, Robin, Björn, Niels, Astrid, Bert, 
Lisa 
Verontschuldigd: Jorg, Yasser, Rani 
Te laat: Hélène 
 
Praeses: 

 Praesidiumactiviteit 
o budget: 10€ 

 Rekeningen bijhouden 
o om 19u beginnen 
o kotenplan: Jorg (Johan Deisne straat) => Astrid (twee straten verder) => 

Niels => Yasser => Dries => Konijn 
o Lisa heeft mooie botjes aan 
o fiets / te voet 
o vatjes rosé uit de kelder :D 

 FK AV 
o  
o Hélène heeft mooie botjes aan 
o Studentikoze opening waarschijnlijk volgend jaar naar aula 
o Hoera voor goede dopen, goede beiaardcantus, goed IFT! 
o KAA Gent - OH Leuven (zie sport) 
o Functie-activiteiten FK 

 Massacantus 
o eerste verkoopmoment 19/11, Lisa gaat 
o tweede verkoopmoment 20/11 
o Op forum: laat weten dat men bij inschrijvingen voor woensdag zeker is 

van een kaart, erna enkel indien we er nog via andere clubs aangeraken 
o per 10 kaarten: medewerkerstaks van €20 

 afspreken met een paar man van praesidium voor opzet? (voor- en/ 
of namiddagshift) daarna dan gaan eten in de ikea :3 

 neem kaartspel mee! 
o Meer schachten! 

 Volgende vergadering ander moment? IFK judo 
o Dinsdagmiddag 13-14u 

 Volgende week donderdag: cocktailavond ’t Stropke: allemaal komen! 
 WWW 

o eerste keuze van weekend: 21-23 maart (weekend van dies natalis) 
o reservekeuze: 28/2 - 2/3 (weekend voor krokus) 
o locaties being checked right now 

 
Vice: 

 activiteiten met subsidies (jaarverslag) 
 Welke ereleden hebben betaald? 

 
Penning: 

 Deadline 1 december subsidies 
 Alle schulden van praesidiumweekend en lintjes staan er allemaal op  

 
Schachtentemmer: 



 Evaluatie doop 
o Goed 
o Facebookgroep is goed idee 
o Nog zeker 4 erbij 
o Danku doopcommité!!! 
o trui Janos: geantwoord 
o doopcommité mag wat meer helpen met opdrachten  
o meer schema, meer op tijd, sneller werken 
o opdrachten en verkoop door elkaar doen 

 Ontgroening Lize 
o Door Felix? Ook fk-cantus op nadoopcantus 

 Nadoop 
o gerief voor vuil worden 

 restjes uit de kelder 
o beginnen in citadelpark 
o opnieuw buitendoop 
o prijs €15 = €10 (cantus)+ € 5 (doop) 
o officieel gedeelte (ontgroening Lize en verkoop) gesloten 
o thema: reis rond de wereld (= plan B); brits (wina’s teaparty, theekransje) 

 iedereen die niet met pink omhoog drinkt: ad fundum! 
 Bierkoning 

o Papier meenemen 
o Om iemand te sturen naar bierkoningverkiezing massacantus 
o Meedoen tot bepaalde ronde 
o Schachtentemmer zoekt iemand die meedoet en als hij niemand vindt, 

gaat hij zelf 
 schachten-die-hun-lintjes-vergeten-systeem 

o pint opdrinken met lint in de mond 
o Robin moet data ifk doorgeven 

 
 
Sport: 

 IFK’s 
o Volgende maandag: minivoetbal 
o Volgende dinsdag: judo 

 Vrouw? Schacht? Annelies? Sanne? 
 Voetbalmatch KAA Gent - OH Leuven 

o 4 december 20:30 
o 1 tribune gereserveerd voor studenten 
o €5 
o 18 november deadline 
o codex + fanfare 
o facebookactiviteit aanmaken 
o samen met ifk veldvoetbal 
o deadline 18/11 
o Lisa verantwoordelijke 
o WiNA Leuven komt? 

 Sport en Spel 
o Gaat niet meer door wegens te slecht weer 

 Sportschoenen in kelder zijn van een geoloog 
 
Cultuur: 



 Quiz 
o reservatie A3 mislukt 
o Katia Dhondt is er niet 
o  vanaf nu: auditoria 3 weken op voorhand reserveren 
o drank 
o papieren afdrukken 
o ppt lukt op computer? (+ geluid) 
o Lot 
o Verplaatsen naar 2e semester (begin 19:00) 

 Muziek: ERAAS 
o Inschrijvingen staan open 
o 8u – 10u 
o Vlasmarkt 
o 13,5 

 
 
Cursus:  

 Rapportering De Nobele 
 
Feest: 

 Bitterballen 
 TOP 78 
 Galabal: sponsortocht 

o Contractjes liggen op vakje feest 
o Liefst deze maand nog 

 NDW: Lisa wil bij geldzaken zijn 
o Penning nodig! 

 
 
PR-Extern: 

 LIJST SPONSORS 

 
 
PR-Intern: 

  

 
 
Scriptor: 

 KotKookPot: eten maken voor op KOT, dus niet in de oven ofzo 

 
 
I.T.:  

 LAN der Wetenschappen naar 2e semester? 
o Anderen waren niet enthousiast 
o 4 december is het bekermatch… 
o In een keer deftig doen met echte vergadering 



o Pizza’s in plaats van hotdogs, Andromeda 
o €2 inkom, 1e drankje gratis? 

 Codesprint ipv LAN 
o Moet niet ’s avonds 
o Week van de nadoop 

 Minerva-pagina WiNA 
o Afspraak met decaan 

 
 
Varia: 

 Niels heeft iets kapot gemaakt aan de site 
 Mats heeft een zuigplek gezet bij Dries 
 De eerste gast die Konijn probeert binnen te doen, Konijn spouwt in zijn bek 

 
 


