
Vergadering

Aanwezig: Jorg, Dries, Sarah, Birt, Lucas, Alexander, Konijn, Opperhop, Rani, David, Sam, 
Xeno, Jake, Isaiah
Verontschuldigd: Laura, Karen

Praeses
● Lucas geeft een bak
● Streepjestussenstand

○ Opperhop: 2
○ Isaiah: 1
○ Dries: 1
○ Jorg: 2

● Praesidiumactiviteit
○ Volgende week woensdag
○ Karen komt binnen
○ Wat gaan we doen

■ Volgend semester: bbq? minigolf?
■ Gaan eten?
■ Praesidiumkaraoke?
■ Drankspellekes?
■ Sleepover?
■ Laura komt binnen
■ Consensus: samen koken en dan drankspellekes/karaoke

○ Budget? 5 euro per man
○ Locatie: Sarah heeft een huis!!
○ Rest: zie forum
○ Bring your own booze.
○ 18u beginnen we.
○ Eten

■ zie forum
■ we beslissen tegen van t weekend

● Automatendrank -> 70 cent?
○ Iedereen akkoord

● Pannenkoeken @ S9
○ 18 november
○ Winkel

■ we gaan naar de aldi
■ Dries, Sam en Karen gaan tussen kwart voor 1 en 2

○ praktisch plan dit jaar
■ op de boudewijn



■ karen zorgt voor recept
■ maandag bakken we (17 november)
■ vanaf 19u bakken we
■ iedereen pakt pannenkoekenpannekes mee

● en een kom en een klopper en een spatel
○ flyers maken om uit te delen

● Geen vergadering op 11 november, wel clubavond maar pakt dat ge later moogt komen
○ soepelere regel voor streepjes
○ Jorg krijgt een streepke als hij er niet op tijd geraakt
○ Sam heeft een mooi excuus

● woensdag fk av
Vice

●
Penning

● Wetenschaps financien: hoe zit het? Alles is nu binnen
○ regel het
○ vat geografen is in orde

● SDW: Is er een mail gestuurd met het bedrag dat ze ons moeten? Alles is nu binnen
● GUIDO: Is er een mail gestuurd met het bedrag dat ze ons moeten? mail gestuurd?

○ In orde
● Subsidies: vlieg er maar in
● IFK tafeltennis: 28 euro voor robientje

Feest
● bierkoning en bitterballen

○ Alles is in orde
○ sausjes niet vergeten
○ servetten
○ er is een kassa

● Themaclubavond -> thema?
○ Jungle
○ met jungleuurtje
○ check bij maxim da lot mag draaien

● Galabal
○ zaal is gecheckt
○ supervet, mooi terras met treurwilg enzo
○ Andere feestjes doen enkel cava voor ereleden

■ maar ze willen wel plooien voor ons
○ Kenny zou het niet erg vinden moesten we zelf cava verkopen
○ Er is een oven en frituur ter onze beschikking

■ OVENHAPJES
■ KAASKROKETJES

○ Er wordt nog een afspraak gemaakt met kenny
○ Als we gaan eten, enkel met wina



○ en liefst wat cheap
○ er zijn al bandjes op het oog.
○ Financien: Alexander houdt het in het oog

Sport
● voetbal vek

○ robin antwoordt dat we niet gaan meedoen
● IFT

○ jorg gaat plooien
○ een bak orval it is
○ eens doorgeven: mss een slechte datum, zo vlak voor wapenstilstand
○ praesidiumkamp: wss alfabetisch
○ iedereen is er rond 8u
○ verontschuldigd: Rani

● woensdag: bowling
○ tarief: 5 of 6 euro

● Geen sport en spel volgende week (praesidiumactiviteit), en de week erna (3 ifk's)
● Bert wast de truitjes tegen volgende wee
● Tekstjes voor ift, ifk: 2 weken op voorhand online liefst
● 36 punten gehaald volgende week, woopwoop

PR
● affiches + tekstjes

○ Nadoop
■ doorsturen die handel

○ Themaclubavond
■ doorsturen
■ event niet vergeten

● Als ge een fotoalbum uploadt, zorg voor een tekstje
● Recruitmentsite: als ge beschrijving toevoegt is t lelijk
● Prijzen voor de quiz

○ Al mooie prijzen binnen voor de eerste ploegen
○ Goedkope koeken en voedsel?

● Nu korting in standaard (kouter) op vertoon van winakaart
Scriptor

● Strakske 1 nu verdeeld?
○ Nog niet alles is weg
○ gisteren zijn er nog aan het cursuskot gelegd

IT
● LAN der wetenschappen

○ de it's worden wakker
○ we doen het op 18 maart

Cultuur



● lasertag -> In orde met minder inschrijvingen? 
○ In orde

● quiz
○ nu al 35 teams vol
○ lucas gaat straks eens horen bij de prime

Cursus
●

Temmer
● bierbowling -> ligt t vast?

○ Leg dat vast in de loop van de week

○ da kan vanavond

● Nadoop -> zorgen voor speciale liedjes?

○ Ook ontgroeningen

■ steven, arne en luis (als hij zijn opdrachten heeft gedaan)

■ ludiek ad pistumke (op fristi desnoods)

■ niet naar buiten sturen

○ er zijn nog geen nadopers

■ als er zijn, iets vettig, maar binnen

○ speciale liedjes: wordt overlegd met lot

○ in de kleine zaal

● casper wil hem laten dopen, maar hij moet voetballen

○ Kiezen is verliezen zegt rani

● Rani pakt een emmer mee

VARIA

● Lucas

○ proefquiz: zie forum

○ aantal groepen: david past dat aan

● Konijn

○ affiches zijn niet gratis, dus in t zwart wit

○ konijn laat een bandje horen

● Sam

○ Konijn moet een vruchtbaarheidstest doen


