
Vergadering 10/12/2013 
 
 
Aanwezig: Dries, Karen, Yasser, Björn, Peter, Alexander, Rani, Hélène, Konijn, Jorg, 
Dries, Astrid, Bert 
Afwezig:  
Te laat: Robin 
Verontschuldigd: Lisa 
 
 
Praeses: 

 Naturalijst guido 
o 480 euro 
o Enkel Hélène heeft geantwoord 
o Geen drankskes, geen paintball (want in Kortrijk) 
o Geen antwoord = Niels kiest 

 massacantus 
o shiften 

 13-17u: Lisa, Peter 
 9-12u: Alexander en Dries 
 ’s nachts, vanaf 13u:  

 Medewerkers krijgen €10 als ze helpen 
o Zedemeester nodig (krijgt helft van zijn geld terug) infomoment vnv om 

20u in cb 
 Konijn 

o Eten ervoor?  
 Kleine kelder opkuisen na de vergadering 
 Truien 

o nieuwspost komt er vandaag of morgen op 
o getallen vorige jaren 

 overschot guidogidsen 
o nog 60 
o voor praesidium 
o kotrolling met guidogidsen 
o nog enkele overlaten voor quiz! 

 
 
Vice-praeses: 

 strakskes ereleden 
o postzegels? Lisa? vanavond in cb 

 ereledenactiviteit 
o met de trein 
o niet vroeger dan 19u, laatste trein? 

 
 
Penning: 

 Schachten nadoop 
o contractjes 

 Betaling guidogidsen te laat?? 
o Snel in orde brengen 

 Factuur van sabam + €15 boete 



 Sport van chemica vraagt om de geüpdatete financiele situatie online te zetten 
 Iedereen eet Karen haar mandarijnen 

 
 
Schachtentemmer: 

 Evaluatie Sinterklaas 
o 1e lesuur dik in orde 
o Programmeren wat minder 

 Massacantus 
o 2x voormiddag (9-12u) 
o 2x namiddag (13-17u) 
o 3x ‘s nachts (vanaf 1u) 

 Schachten ronselen 
 Konijn zijn kot als opslagruimte 
 Schachten ronselen 

o Schachten dienen niet om praesidiumactiviteiten over te nemen! 
o Doe zelf uw job of koop een schacht 
o Shiften niet 
o “ik moet een schacht hebben die dit of dat doet” = not done ROBIN 
o Glijbaantje: “Shift, pak mijn schacht eens over!” -Rani 

 
 
Feest: 

 Evaluatie cocktailavond 
o Veel fruitsap over 
o Op voorhand weten hoeveel er in een shotglaasje kan 
o Een beeeeeetje te straf 

 galabal 
o sponsortochten 

 komt in orde 
 parfumerie wil sponsoren met bonnetjes om gratis te laten 

schminken (let op: ter waarde van) 
o straks vergadering 

 jeneverjolijt 
o shotjesbekers → pr-extern? 
o aantal flessen 

 minder dan vorig jaar, want veel over? 
 Overschot = jenevervoetbal 
 Evenveel als vorig jaar 

o contract peterman, waar moeten zij vermeld staan? 
 Zeker vlag, affiche 

 
 
Sport: 

 IFK’s 
o Basketbal 

 Verloren 
o Badminton 

 Zilveren medaille! 
o Veldvoetbal 

 Op dit moment 12 man, maar nog veel die afzeggen en toekomen 
op het laatste moment 



 Gele truitjes in kelder, niet genoeg broekjes voor iedereen 
 800m achter het GUSB 
 Om 20u er zijn, match begint om 20u30 

 Evaluatie KAA Gent-OH Leuven 
o Plezant 
o Intro tot voetbal voor de activiteit zou handig zijn! 
o Glijbaantjes  

 2e semester: schaatsen 
o Maandag  

 Zorg dat je activiteiten vroeg genoeg aangekondigd zijn en juist zijn 
 
 
Cultuur: 

 Evaluatie karaoke 
o Grappig 
o Beter als er enkel winavolk is  
o Tof dat er bezoekende kringen zijn  reclame 
o Shiften voor kassa voor volgende jaar 

 
Cursus: 

 Mails en herinneringsmails zijn verstuurd 
 Boeken zijn al besteld 
 Donderdag receptie van de story 

 
 
Pr Extern: 

 The Zone 
 Jobbeurs 

o Al 1 bedrijf positief geantwoord 
 shotjesbekertjes voor jeneverjolijt 
 kbc vlag op zijn vakje misschien 

 
 
Pr Intern: 

 paint :D 
 op wina2 
 gedichtje 
 Hélène heeft een mooie vest 

 

Scriptor: 
 verdeling strakskes 
 nieuwspost  

 
 
IT: 

 Evaluatie codesprint 
o Niels, Björn en een wiskundeschacht Theo = massale opkomst 
o Wiki mee bezig 
o Ereledensysteem herschrijven 
o Meer reclame naar dev-team toe 



o Volgend semester opnieuw 
o Informatici van praesidium, schachten uit informatica aansporen 
o Björn zijn mama maakt lekkere croque monsieurs en zijn zus is 

hyperactief, ’t is een specialleke 
 Lan der wetenschappen 

o Nog geen datum 
o Geologen zijn een beetje dutskes 

 
 
Varia: 

 Konijn zijn kot als opslagruimte 
 Overschot sinterklaas 
 Kladpapier op tafel leggen 
 Niels, waar blijft je bak? 
  

 


