
Vergadering

Aanwezig: Jorg, Dries, Davit, Isaiah, Sarah, Lucas, Sproetje, Konijn, Rani, Alexander, Xena, 
Sam, Karen, Birtje
Verontschuldigd: Jake
Afwezig: Opperhop

Praeses

• Streepjestussenstand
• Opperhop heeft 3 streepkes
• een bak, woohoow

• Hoeveelheden eetfestijn
• we gaan niet.

• Betoging tegen verhoging studiegelden
• 5 november
• in elke stad

•  in gent: een 10urenloop met ne fakkel ipv een estafettestokske
• iets met verbondenheid
• maar t is beter dan da t klinkt
• heel veel volk gaat meedoen. 
• Tentjes in en rond de blandijn
• enkel eten verkopen, want enkel de gsr mag drank verkopen door hun 

vergunning
• voorgesteld aan de andere wetenschapspraesessen

• enkel geografen en geologen willen meedoen
• gbk en chemica zegt: het is te politiek getint

• Dus: willen we dat doen of niet?
• we maken wel reclame (delen via fb, en we gaan, maar niet in 

naam van WiNA), maar we gaan geen tent opzetten.
• Als ge wilt afspreken, kunt ge da in de 'reacties' wel zetten

• het thema is 'vuur'
Vice

• Ereleden toevoegen als lid, fk kaartjes enzo
• weiermann wil erelid worden
• wachtlijst mc en quiz

Penning
• Schulden praesidium (dit én vorig jaar): hoe zit het?

• Meeste van dit jaar al betaald
• van vorig jaar: nog reminders sturen

• Wetenschaps financien: hoe zit het?
• Deze week nog

• SDW: Is er een mail gestuurd met het bedrag dat ze ons moeten?
• Wachten op post van de brouwer



• GUIDO: Is er een mail gestuurd met het bedrag dat ze ons moeten?
• Komt in orde

• Subsidies: vlieg er maar in
• pizza avond: 12 euro verlies
• doopcantus: 83 euro verlies
• schachten: 1300 euro winst
• Nog een vat?

• Maar een echt vat, geen overschotjes
• in de nabije toekomst komt er nog wel eentje

Feest
• evaluatie pizzaavond

• twas schoon
• maar 10 pizza's te veel
• veel schachtjes (27 in totaal)

• bierkoning en bitterballen
• bitterballen zijn er
• de temmer drinkt de helft van de commilitones
• de plongs van de cb kunnen moeilijk doen

• niet vergeten: verlengkabel om elektriek van boven pakken
• frietvet ook: 2 liter per bak.
• Frietvet wegdoen: kan mss in de delhaize.

• Genoeg bitterbalbakjes?
• Ideetje: tettenavond?

• Dismissed
• we gaan de weinige meiskes die we hebben, niet wegjagen

• donderdag gaan ze de galabalzaal galabal checken

Sport
• sport en spel

• deze week tafeltennis
• volgende week: gaan zwemmen?

• IFT: komt in orde
• IFK’s: ook in orde

• nog eens horen bij de schachtjes
• Frituur uitgekuisd
• voetbal vek

• glijk student kick off met voetbal
• als er volk is die mee wilt doen, dan mogen ze

PR
• affiches + tekstjes

• Nadoop
• lijst ledenvoordeel is in orde

Scriptor
• Strakske 1



• sam heeft een doos niet gezien.
• Overschot moet weg!
• Glijbaantje van jorg: 'Ad 2 aan iedereen die al gemuild heeft met iemand die 

minder dan blank is'
• Glijbaantje van jorg: 'glijbaantje is met een d é man'
• Jorg gaat voor de Davit award

IT
• LAN der wetenschappen

• Groep is aangemaakt
• Een IT zonder facebook?
• Nekeer spammen op de facebookgroep
• de chemica wil zeker meedoen

• Webpagina ledenvoordeel
• hotlinks maken

• bollekes op de i op de site zijn lelijk
• screenshots en polls en alles op t forum

Cultuur
• Karaoke

• datum: niet meer dit semester, want dan wordt proppen en moeten de mensen 
kiezen

• 2e semester: karaoke wordt wss verbouwd
• anders: andere karaoke?, of huren van stad gent en in de cb?

• Lasertag
• 18 inschrijvingen al
• zelfs mensen die enkel meewillen als er te weinig volk is, kunnen hun beter nu 

al inschrijven.
• Quiz

• komt in orde
• wel nog veel vragen nodig
• proefquiz komt er ook wel nog.

Cursus
•

Temmer

• evaluatie doop

• veel spauwers

• dit jaar wel veel eten uitgedeeld

• vorig jaar kon ge nog subtiel uw lookske uitspugen

• de marathonschachten waren ook heel sympathiek voor mekeer

• gezellig synchroon spauwen



• schachten verkopen tijdens de cantus

• weinig ereleden aanwezig

• mss omdat het een maandag is?

• Beter de donderdag?

• Wel veel volk, alles zat vol.

• heel weinig tafels
• bierbowling

• gwn naar de overpoort bowl en daar nekeer vragen

•  vorig jaar: beginnen met 5 banen, inschrijvingen rap vol, en dan nog een 6e 
baan bij

• nu: direct 6 banen

• Schachtengroep geheim maken

VARIA

• Davit zoekt willy govaerts

◦ in de s9, 2e verdiep

• Xeno: iemand heeft linten gewisseld met de chemica

◦ daar volgt nog wel een strafke voor

• Sam: 11 nov. clubavond?

◦ Jap

◦ maandag wel les

◦ sebiet strakskes meepakken

• Birt: sebiet infomoment skireis

• Karen heeft nog een hoopje handdoeken van op de bieren

◦ wss van konijn.

• Lucas moet ons nog een bak orval


