Vergadering
Aanwezig: Jorg, Dries, Xeno, Davit, Birtje, Lucas, Konijn, Sammeke, Sproetje, Carah,
Alexander, Karen, Opperhop, Rani
Verontschuldigd: Jake, Isaiah
Praeses
● Streepjestussenstand
○ Isaiah moet nen bak
● WWW
○ Geboekt, betaald en al
○ Thema: Route de soleil
○ Liften per twee
○ Een activiteit per ochtend, middag en avond
○ Inschrijven vanaf lesvrije
○ In laatste weekmeel al datum vermelden
○ Inschrijven in groepjes van 2
● Naturalijst Guido
○ We pakken ne koffiezet
○ De sjottertafel
○ cinematickets
● Laatste vergadering = kerstfeestje? (aka praesidiumactiviteit 1,5)
○ Goedgekeurd
○ Binnen 2 weken
○ Same time same place
○ Online naamkes trekken
○ Max 5 euro
○ Hapjes en drankjes
■ Bring your own dessertje (of zak chips)
■ Konijn maakt zelfgemaakt ijs.
●
●

Vice

Massacantuskaarten
○
FK Rock Rally
○
○
○
○
○
○
○

We hebben er genoeg
16 februari
Sam Isaiah en Lucas?
Rondsturen naar de leden
Demo’s insturen
Praesidium kiest dan uit de demo’s
We kunnen een gratis vat winnen
En een opname in een studio

●

Karen moet mij nog centjes
○ David en Opperhop ook.
● Voorstel: disco-rollerskating- feestje?
Penning
● Wetenschapsrekening
○ Bericht van de chemica
○ Iets van de subsidies en sporttoernooi
○ Er is rondgemaild
● Mail van de standaard
○ We houden wel iets heel schoon over
● subsidies binnen
○ in orde
○ vergeet het nie
● Afrekenen massacantuskaarten
○ Genoeg kaarten
○ Verkopen aan degene die op de lijst staan
○ Zeggen in de weekmeel
● Bert moet nog 7,72 van t ifk
● Rani heeft bierkoning vastgelegd, en t voorschot is betaald
Cultuur





Evaluatie Lasertag






Twas leuk
Geen lasergates?
Twas wel duur
Paintbal was toffer zegt Karen
Lucas is ne bleter

Evaluatie Quiz
 Goed begonnen
 Maar wat fout gelopen in de week zelf
 Hier nog afdrukken, not done é, op voorhand dus
 18 glazen voor tripel -> veel te weinig 40 mag zeker
 Checken of er potjes zijn
 Sleutel van de multimediakast, ook gaan halen (voor 16u in Zuse,
e
1 verdiep), want nu hebben we chance gehad
 Volgend jaar checken of er genoeg stoelen zijn
 Op voorhand nieten
 Drankprijs
 Konijn wil dorstpiemels
 Volle drank mag ook terug, en beter samen met de lege bakken
 Prijzen
■ Naar volgend jaar meer mikken op sponsors dan
op de okay
■ Voor de eerste 3 teams toch een schone prijs

■
■
■
■



Extra sponsors voor de quiz?
Sponsortocht voor de quiz
Die kunnen dan tussen de slides
Lot kon niet goed lezen

speeddate der wetenschappen
 mail gestuurd, geen antwoord

Feest
● jungle avond
●

 iedereen gaat mooi verkleed komen
winkelen cocktailavond
 Konijn en Karen gaan vrijdag
 Sinterklaasjes meenemen
 Koekjes en mandarijntjes
 Dries laat weten wat hij wil voor ereleden
 Recepten zijn goedgekeurd
 Cocktails worden op voorhand gemaakt
 Trechters meenemen + emmers
 We spreken af om 16u om cocktails te mengen

Sport
● domme fk

●
●




 Robin zaagt wat…
 Het nieuw systeem is niet goed
 Hopelijk komen er nog plaatsen vrij
 We zijn goed in badminton
sport en spel volgende week?
 Veel ifk’s, geen sport en spel
Probleem ifk lol
 Nog 1 speler gezocht
Robin heeft eindelijk een bal
 Moet hij eens goed oppompen
Aantal truitjes kwijt
 Wie ze heeft, geef ze eens terug

PR
●

weekmeel op tijd?




 Valt goed mee
Morgen affiches ophangen voor cocktailavond ophangen
In vervolg foto’s maken themacantussen

Scriptor
● strakske 2


deadline is nu vrijdag




Feest krijgt uitstel voor cocktailavond
Scriptor moet harder zagen

IT
●

●
●

LAN der wetenschappen
 Dringend horen voor terminal
 Terminal is echt wel groot genoeg
 Misschien eens horen voor expo?
Foto’s op de website -> staan ze al zichtbaar -> nu wel
recruitment aangepast (lelijke kolommen weg)
 veel te veel tekst op te weinig plaats
 DavIT beweert dat het er anders uit ziet voor niet-praesidia

Cursus
● Begonnen met sturen van mails
Temmer
● evaluatie Nadoop

●

●







Zaal was veel te klein



We hebben heel erg veel schachten, ze moesten allemaal staan



Nooit meer cantussen in kleine zaal!



Strikter zijn: vol = vol



Bezoekende kringen op voorhand laten inschrijven

Bierbowling: vastgelegd?


Ja



Week vervroegd, komt beter uit

Schachtenrolling: plan?


Rani regelt het



Op voorhand zeggen dat we komen blijkt niet nodig

Schachten moeten op voorhand op massacantus zijn om tijd vrij te houden


Zorgen dat we goed op tijd zijn



16u30 aanwezig zijn

Schachten hebben opdrachten gekregen


Zijn al goed bezig



Beurtrol voor opkuis kelder is opgesteld

VARIA
●

Doe het snel want Karen moet superdringend pissen

●

Volgende week AB cantus -> niet open –> enkel voor Jorg

●

Artikel honderd-en-zoveel zegt dat Jorg gelijk heeft (artikel 61 ook)

●

Konijn is stout, DavIT mag zich niet laten doen

●

Konijn ging van 11 naar 62 op lijst van massacantus

●

Filo heeft Bert zijn lint gestolen tijdens de volleybal -> Jorg zal er eens voor horen

●

Tom is een stomme schacht -> grote straf

●

Geef u lint nooit aan een schacht

●

Rani heeft mooi stickerbord gemaakt, is het vergeten


We regelen het volgende week



Kasper heeft een hersenschudding



Iets mis met evenement van cocktailavond, kan omslagfoto niet zien



Alex kan niet drinken



Hij heeft ook nog altijd niet gepoept



We krijgen een mail voor kerstfeestje



Korte samenvatting van voorbije vergadering

