
Vergadering 3/12 
 
 
Aanwezig: Peter, Alexander, Hélène, Björn, Bert, Konijn, Astrid, Dries, Karen, Jorg, 
Robin, Niels, Lisa 
Afwezig:  
Te laat:  
Verontschuldigd: Yasser, Rani 
 
Bert geeft een bak! 
 
Praeses: 

 Verslag FK-Hogeschool AV 
o Financiële status codex: 

 volgend jaar geraamd op 6000 à 8000 € winst 
 wordt verdeeld onder FK, SK, HK (vooral naar eerste twee) 
 koop de luxecodex 

o 4 presentaties: Hermes; LILA, Veto Gent, Moeder Lies 
o Geen bindende beslissing => enkel advies voor UGent 
o Grootste punt: van SK naar FK 

 zijn gewend om enkel voor gedoopten te organiseren 
 statutair in orde zijn 
 leden van eigen richting 

o Hermes 
 Industrieel ingenieurs 
 Goeie (beste) presentatie 
 Studenten uit de richting: ok 
 Stemming: 81 pro, 3 contra 

o LILA 
 Biowetenschappen 
 Geen goeie presentatie 
 vooral West-Vlamingen, weinig richtingsstudenten 
 4/10 praesidium, nog niet de helft van de schachten studeerden 

LILA-richting 
 activiteiten nog steeds eerder voor gedoopten 
 Stemming: 5 ongeldig, 23 pro, 56 contra 

o Veto Gent 
 Vertaler/tolk 
 presentatie was +- ok 
 maar 1 iemand uit het praesidium studeert de richting (maar 

allemaal ooit wel geprobeerd), schachten wel vooral uit de richting 
 leken goeie plannen te hebben voor betere integratie richting (niet-

gedoopten) 
 Stemming: 54 pro, 30 contra 

o Moeder Lies 
 Handelswetenschappen / Bestuurskunde 
 presentatie was ok 
 aantal richtingsstudenten bij schachten/praesidium ok 
 VEK being their usual self (statuten, advocaat) 
 Cursusverkoop niet helemaal in orde (Stuveco & Standaard 

boekhandel) 



 Stemming: 5 ongeldig, 61 pro, 18 contra 
 Naturalijst guido 

o 480 euro budget 
o Vooral interessant voor scriptor (prijzen), cultuur (prijzen), feestjes 

(evenementen) 
o Vorig jaar heeft niemand gereageerd op forum, dus zo snel mogelijk 

regelen 
o Geen cinematickets of andere dingen die vervallen 

 massacantus 
o kaartenverkoop 

 Frying ipv Pietje 
o shiften 

 mensen die zich hebben opgegeven zullen wss een shift hebben 
 Truien 

o nieuwspost komt er vandaag of morgen op 
o getallen vorige jaren 
o slecht voor budget als we nu een groot aantal kopen en slechts enkele 

verkopen 
o zo’n 50 truien, vooral M, enkele S, L is echt groot 

 Lijst leden aan FK 
o Via ons systeem, onze leden automatisch bij FK 

 
 
Vice-praeses: 

 Ronde sinterklaas 
o Donderdag  

 Sinterklaaspak voor Janos 
o ’s avonds  

 massacantus voor ereleden 
 home Astrid wil sinterklaaspak lenen 

o vorig jaar: 15 euro waarborg, 10 euro huur 
o Robin en Alexander controleren! 
o Vs echt costuumwinkel: €80 per uur 

 
 
Penning: 

 Subsidies 
o Waar is de map? Op Niels zijn vakje 
o Printer, inkt, lamineerhoesjes, maar nog €200 te kort 
o €300 postzegels gekocht  op Lisa haar vakje 

 Ereleden 
o Heeft Wina nog niets om in te dienen? FK heeft er over 

 De Nobele 
o 180 € meer subsidies dan vorig jaar  €1400 subsidies!! 
o Strakske sowieso 
o Drank en eten niet subsideerbaar 
o Zaal galabal wel, factuur nodig 
o Auditoria subsidieren 
o Karaokebar mits factuur 
o Gesubsideerde dingen: affiches, strakskes, geen activiteiten van Lisa, mss 

Annelies? 
 Schachten nadoop 



o Contractjes zijn er nog niet 
o Afdrukken na vergadering 

 Schulden 
o totaal praesidium: €608,08 ! 
o velen boven de €50 schulden 
o schachten niet eens meegerekend 
o stilletjes aan tijd om af te betalen 
o toch nog niet betalen, Lisa brengt eerst alles in orde, wacht tot in 

kerstvakantie 
 sleutel kleine kelder Lisa 

o sleutels van alle kassa’s zit in kassa die op slot is 
o opgelost 
o toch niet 
o straks  

 Kaart massacantus: pietje kan niet meer, frying vervangt hem 
 Praesidiumgegevens: bankrekeningnr op forum invullen 
 Praesidiumrolling zou morgen in orde moeten zijn (rekeningskes) 

 
 
Schachtentemmer: 

 Sinterklaas 
o Zwarte pieten: Rani en Niels (niet in nm) 
o Zwarte schmink? OK 
o 1e lesuur (analyse) wiskunde en fysica 
o 8u aan S9 afspreken 
o Informatica: 3e lesuur (maar gaat mss niet door) of 14u30 (programmeren) 
o ‘s Avonds voor de GSR 
o ‘s Ochtendsvroeg voor Home Astrid 

 Evaluatie guidorolling 
o ‘t was grappig 

 Massacantus – schachten 
o Afspreken om 14:30 
o Schachtensolidariteit + warme kleren + eten meenemen + je wordt vuil 
o vlag (wordt momenteel gedroogkuist) 

 ceremonie: Thomas 
o plaats bijhouden 

 dicht genoeg, niet vlak bij box 
o vlaggenzwaai-ceremonie (Tomas) 
o iemand van de schachten moet om de vlaggenstok op Niels zijn kot 
o met de fiets gaan is geen goed idee 
o tram in doorgaan niet gratis, terug wel 

 Bierbowling 
o 27 februari 
o ligt op dansles 

 dansles verzetten 
o op tijd inschrijvingen opendoen 
o min 20 man 
o in het begin: max 25 
o prijs: 20 per uur per baan excl drankgebruik 
o iemand verantwoordelijk voor de toiletten? Doorgeven aan schachten evt 
o iedereen met vat leren werken 
o €15 vragen als het zelfde prijs 



 
 
Feest: 

 cocktailavond 
o wees op tijd 
o (fiets)lichtje meenemen 
o Bekers 
o Recept: ijs – alcohol – fruitsap 
o Geen zatte shiften 
o 6 bonnetjes in een keer in plaats van zuipkaart 
o Glasafval bij Vermeylen 

 galabal 
o sponsortocht 

 tussenstand 
 2 contractjes laten tekenen 

o Bandje 
 Schacht wil dat doen, ongeveer 1u 

o affiches 
o kaarten 

 Lot is daar mee bezig 
 Jenever halen 

o 1e week 2e semester 
o Bestellen in 2014 
o denk alleszins aan Peterman-contract (Smeets mag ook) 
o auto in 1e week 2e semester? 
o Moeilijk om aan zoveel flessen van verschillende soorten te geraken 

 
 
Sport: 

 Goedkoper om iets in delhaize te kopen dan te trakteren in sportbar 
o Pint op clubavond of cocktail op cocktailavond ofzo 
o Sportbonnetje, blijft geldig op elke activiteit 

 ifk veldvoetbal 12/12 20u30 
 KAA Gent -OH Leuven 

o 14 inschrijvingen 
o 19u30 verzamelen aan stadion 
o Of vroeger aan Sterre S9 (predrink) 18u 
o Eten voorzien 
o 2 bakken 
o Mensen van praesidium met fiets 

 2e semester: schaatsen 
 factuur SABAM 

o tentenverhuur ook nog betalen 
 verzekering skireis 

o niet via WiNA verzekerd 
 ifk basket maandag 

 
 
Cultuur: 

 evaluatie muziek: ERAAS 
 karaoke 

o karaokebar subsideerbaar mits factuur 



o 300€ per 4u inclusief 150 bonnetjes 
o 1 bonnetje voor 2, 6 voor 10 
o reclame 

 2e semester: 
o Quiz 

 19/03 
o cultour 
o paintball 

 27/03 
o Kroegentocht 

 Na verkiezingsvergadering 
 Met praesidium: pre-kroegentocht 
 Week op voorhand aan café’s laten weten dat we langskomen 

 
 
Cursus: 

 Alles binnengebracht? Ja 
 Alles betaald? Nee 

o Factuur wel doorgegeven, Lisa kijkt ervoor 
 2e semester goed begonnen 

 
 
Pr Extern: 

 The Zone – sponsoring 
o Hoofdsponsor? 
o Dan raken we cb kwijt  anders aanpakken! 
o Evt gratis lasershooten 

 Jobbeurs 
o Mail is opgesteld 
o Als iemand bedrijven weet, geef ze door aan Alexander 
o Zeer weinig volk, “variërend per jaar” 
o Laat proffen de jobbeurs vermelden in hun les 
o Om te weten hoeveel leden per richting: admin op onze site 

 
 
Pr Intern: 

 Spotlight “succes met de blok” 
o Neem evt een van vorig jaar of enkele jaren geleden 

 Kerstboodschap vanuit het praesidium 
o Iets virtueel 

 Lisa was in de overpoort en niemand wist dat wij cocktailavond hadden 
o  andere kringen uitnodigen! 

 Robin wilt dat weekmeel te vroeg wordt verstuurd 
o Niemand is akkoord 

 In de laatste weekmeel van dit semester, overzicht zetten van activiteiten volgend 
semester 

 
 
Scriptor: 

 Strakske 2 
o 250 strakskes 
o Het lukt goed om ze te verdelen 



o 6 à 7 pagina’s sport zonder foto’s? Saai! 
 
 
IT: 

 Codesprint 
o Je moet niet kunnen coden, het is gewoon lol 
o Iedereen moet spammen op fb-groepen van informatica enzo 

 lan der wetenschappen 
o anderen reageren niet 

 
 
Varia: 
 
 

 kelder dient niet om te poepen, zeker als ge een uur daarna niet naar de 
vergadering kunt komen 

 kleine kelder wordt vuil 
 overschot guidogidsen? 

o Ledebergse krijgt er enkele 
o Enkele voor quiz 
o Bonnetjes vervallen 

 ‘t Stropke dankt WiNA voor het gebruik van de bordjes.  
 


