Vergadering 11/03
Aanwezig: Niels, Astrid, Karen, Peter, Bert, Alexander, Yasser, Jorg, Dries, Rani
Afwezig:
Verontschuldigd: Hélène
Te laat: Lisa (verontschuldigd), Konijn (verontschuldigd), Björn
Praeses:
 Praesidiumactiviteit op dies natalis
o kotrolling andere mensen
o blijkbaar 2 flessen cava over van galabal -> dan gebruiken
o Beginnen bij Björn 13u (aperitief + evt hapje) -> Home Astrid (Robin,
Alexander) -> Home Bertha (Rani) -> Bert -> Peter -> Karen + Lisa =
dessert + drank (Home Boudewijn)
 Groot AUGent Dictee
o Reclame maken
o We willen de 2e prijs, niet de 1e en niet de 3e
o Maak reclame
 Verslag FK AV4
o Minerva-pagina toch mogelijk
 VEK en Politea hebben dat
 Wij hebben dat niet omdat die mannen niet antwoorden
 Niels vraagt aan de decaan op faculteitsraad
o Niet echt van toepassing bij ons, maar toch: aanplakborden mogen maar 1
affiche per bord hebben. Affiches van andere FK-kringen niet overplakken
o Veto, Hermes en Moeder Lies officieel FK-kringen. LILA moet nog
wachten op een definitieve beslissing
o reclame maken voor Dies Natalis
 shiften?
 WWW
o 1 vd huisjes heeft afgezegd
o nieuwe datum quiz -> de dag ervoor
o oppassen met #activiteiten, zeker verlieslatende
o bijna geen praesidium dat meekan
o weinig enthousiasme
o  afgelasten
o  nu al WWW vastleggen voor volgend jaar
o Beter verkopen naar leden toe: kennismaking, 1e bach-weekend, …
 Ghent University-truien
o gisteren laatste maat doorgekregen, mail is nu gestuurd
o Niels gaat iedereen een mailtje sturen om te betalen. Lisa moet dan
aanvullen op de google doc
 Verbroederingscantus der wetenschappen
o normaal op paasmaandag, afhankelijk of de cb vrij is
o raad van senioren tot 20u, afhankelijk hoe lang dat duurt
 makro/aldi/colruyt:
o quiz
o automaat
o bicky’s at s9

o

streekbierenavond

Vice-praeses:
 Ereledenactiviteit
o 12 mensen gaan al mee
 Q. zegt dat hij nog steeds geen Strakskes heeft ontvangen
Penning:
 Kilometers Hélène terugbetalen (47 km)
o Komt op haar schulden
 Financiële situatie galabal
o Lisa is er mee bezig
 Terugbetaling guidogidsen wetenschapskringen?
 Factuur lidgeld en dopen
o moet ten laatste vrijdag betaald worden
 Jeneveravond
o @makro
o + automaat
Schachtentemmer:
 Schachtendiner
o Theo zijn kot
o Uur wordt geregeld
o Vat om 23u
o Misschien meer variatie in eten
 12u-cantus
o boekjes klaar?
 Aantal van vorig jaar
 Zorg dat mensen geen boekjes meenemen
o liedjeslijst
o Senioren: Niels, Bert & Lisa, Peulders misschien
o Cantoren: Niels, Bert misschien. Janos kan niet
o Schachtentemmers: Konijn, Felix, Sjappie, mss Peulders
o Genoeg bier tappen voor mensen die te laat komen
o Sjappie komt!
o Laat op fb en papiertje weten wanneer tempussen zijn
o Tafelkleed
Pr Intern:
 Affiches quiz, worstjesfeest, paintball: hangen op
 Affiches foute steefje: vanaf volgende week
 Presentatie infodag wetenschappen icc
o Van wiskunde en informatica mogen we presentatie doen
 Foto’s op fb zetten
 De header van onze fb aanpassen
Feest:









Evaluatie galabal
o toffe zaal
o jammer van het ontbijt wel
o ophalen niet-verkochte kaarten
o shiftenlijst
 misschien shift voor de hapjes
 wees op tijd voor je shiften
 zeg wat mensen moeten doen
o nut van comité = ?
 push mensen om iets te doen
 mensen zijn lui
o goed bandje!
o King/queen beter organiseren
o Op affiche zetten dat kaarten add te verkrijgen zijn voor €12
Worstjesfeest
o niet vergeten reclame te maken voor de wedstrijd
o ongeveer 0.5 euro per pistolet
Foute steefje
o Kom verkleed
o Foute muziek
Tafelkleed?

Sport:









12u-loop
o Donderdag vergadering
o Robin zal niet kunnen opzetten enz want sleutelbeenoperatie
o Hij gaat gewoon coördineren
o Zorg dat mensen hun vaten kunnen vervangen
Evaluatie IFK Zwemmen
o Nat
o Niet zo veel vrouwen
o Vroeger vragen
o Belachelijk puntensysteem
Evaluatie IFK Minivoetbal
o Gewonnen
o Volgende week tegen vrg, zij hebben verloren tegen hilok
o Neem de sporters erna mee naar het gratis vat in de point final
Robin moet op tijd komen
o Mensen weten niet waar ze moeten zijn enz
IFK Rugby
o Veel mensen zijn getraumatiseerd
o Geen mensen = niet laten doorgaan
o Yasser en Annelies willen al meedoen

Cultuur:
 Paintball
o Peter heeft mail doorgestuurd over bevestiging voorschot
o We moeten er op tijd zijn
o Paspoort meenemen
o Om 18u begint uitleg

o
o

Afspreken om 17u30 aan paintball
Er moet een link komen in de activiteit



Quiz



straks testquiz
inschrijvingen openzetten
Lady Linn
o 9 tickets
o Reclame maken
o
o

Cursus
 Handboek AD3 nog niet binnengekomen
Pr Extern:
 Pizzahut-bonnen
 Uitgeverijen en drukkers
Scriptor:
 Verdeling galabalstrakske
 Nog 1 strakske in week van de verkiezingen

IT:



Lan der wetenschappen
o 206,25 betalen voor centauro
Gotcha
o mensen die te laat hebben ingeschreven kunnen pas meedoen op zondag.

Varia:




melk
Lisa heeft een rare manier van wortels eten
Potje van Dries is gearriveerd! Niels? Niels vraagt een Gilette-scheermesje

