
Vergadering
Aanwezig: Jorg, Dries, Jake, Rani, Karen, Laura, Alexander, Sam, Opperhop, Bertje, Isaiah, 
Lucas, Konijn
Verontschuldigd: Carah, Xeno,Davit

Praeses
● Gratis bak van Feliciaan
● Gratis koffiekoeken
● Streepjes en stickertjes

○ bak van isaiah?
● Vanavond tussen 9 en 9u30
● Facebook reclame en aanwezigheid

○ vb speeddate
● Gratis vaten, wanneer?

○ Foute top 79?
○ Themaclubavond
○ schachtenvat?

■ Contract in word: in de wina2 van de pr (Xeno regelt het contract)
■ Vraag: kunnen we een vat krijgen in ruil voor sponsoring voor het 

strakske
■ Iets met een schachtenrolling en een vat (datum vrijlaten)

○ op de gewone clubavond (17 maart)
○ winadag2
○ vat van nieuw praesidium helemaal op t einde

● VVN is boos op ons omdat de bierbowling samenvalt met hun quiz
○ we hebben sorry gezegd

● kleine kelder netheid?
○ FEEST!!!
○ Na nacht der wetenschappen moet da proper zijn
○ volgende week om 17u30 de kleine kelder kuisen

Vice
● ereledenactiviteit: whiskydegustatie

○ aan het wachten op antwoord
○ datum: 8 mei?

Penning
● Mail sdw, die jongen wordt ongeduldig

○ op fb bezig
● Speeddate wordt terugbetaald aan Zie lijstje Jorg

Cultuur
● Evaluatie speeddate der wetenschappen

○ 5 euro inkom vragen was een idioot idee
○ Leuk, weinig mensen
○ Als ge het concept uitlegt, vermeld dan de prijs



○ Weinig van de ander kringen
○ Datumtrouble door zaal therminal die niet vrij was
○ Rozen???
○ Geografica betaalt alles en deelt het door 4
○ Naar volgend jaar toe: met VLAK of VPPK?

● Gruut
○ is in orde
○ inschrijvingen staan open.
○ Doorsturen naar ereleden
○ meer promoten

■ delen op fb
Feest

● evaluatie jeneveravond
○ Karen vond het leuk, en dat hebben we gemerkt
○ Ge blijft op de activiteit

■ Gaan eten met sarah, konijn??
○ fototoestel?

■ Was er, maar veel te vroeg weg
■ doorgeven in het vervolg

○ prijslijsten: winalogo er op
○ alcoholstift mee als ge prijslijsten maakt
○ niet zat op eigen activiteit KAREN!!
○ Nu was t goed, want konijn was ook nie nuchter
○ peterman en kbc vlag

■ nie in t midden van t cafe op de grond
■ rugzak meehebben zodat ge ze kunt wegsteken

○ shotbekerkes, da s jammer
■ fancy maar kostelijk

● NDW
○ bekers

■ chemica heeft al bekers gevraagd hiervoor
○ Jorg en Dries: 11 tot 12
○ Kassa? Wij regelen de kassa (1 kassa voor de cocktails)
○ GBK regelt de kassa van de vestiaire
○ Cocktailnamen?
○ Praesidium betaalt niet voor vestiaire
○

● galabal
○ promo en ticketverkoop?

■ Als ge kaart verkoopt, lijst bezighouden met kaartnummer en naam en 
winalid

○ etentje
■ karen heeft gehoord
■ C'est fou



■ 20 euro
■ glaasje cava,, glaasje wijn/frisdrank, keuze uit 3 hoofdgerechtjes, en 

tiramisu
■ Bonnekes nodig uit de guidogids (iedereen van t praesidium neemt die 

volgende week mee) (doorgeven aan andere kringen)
■ einddatum inschrijvingen doorgeven

○ iemand die iemand kent die een vuurkorf heeft?
■ Lucas hoort ervoor (hij heeft er 2)
■ Karen heeft er al 2
■ Veel hout nodig om de vuurkorven te laten branden
■ voor 3 vuurkorven, minstens 6 brandhoutzakken (da kost wel gigaveel)

● prijzen voor croques
○ 1 euro

Sport
● 12UL, wat is het geworden?

○ Gisteren vergadering
○ opperhop heeft werk uitgedeeld
○ thema: grieken en romeinen
○ De sportjes regelen een chariot
○ en een kameel
○ tent van vorig jaar was goe

■ we betalen wel per vierkante meter
■ pak maar 5 op 5

○ 2e week na de paasvakantie denken ze
○ Romeinse pinguins bestaan ook

PR
● affiches terug gewoon bij copyshop doen
● Welke affiches moet je nog krijgen?

○ WWW doet rani
○ croqueskesavond
○ bierbowling

● KBC student night
○ moet opgehaald worden aan de kbc aan de kouter (jorg doet da)
○ we krijgen ticketten (via de post)
○ film: the kings speech
○ vorig jaar was da een premiere of zoiets, dus vreemd dat het dit jaar een oude 

film is
○ datum weten we niet
○ praesidiumactiviteit it is

Scriptor
● strakske 3, deadline?

○ Deadlines staan op forum
○ lieven scheire wilt niet

■ rudi was wel vriendelijk



■ hij kan alleen niet spellen
● Ge waart boos op Zeus?

○ Iets met de raadsels
○ we moeten boos zijn op vvn
○ of op niemand, da mag ook

IT
● LAN der wetenschappen -> hoe zit het jong?
● Weekmeels?
● Ik kan het niet reproduceren (zegt davit na xeno zijn uitleg)

○ een weekmeel zonder artikels doet iets vreemd
● codesprint top

Cursus
● verkoop loopt goed

Temmer
● vrijdag om 20 u aan de cb voor de verbroederingscantus der wineesjes

● Gent-Apen-Leuven-Diepenbeek-Gent

● Bierbowling is aangemaakt enzo

○ inschrijvingen zijn open

○ groepen op voorhand regelen via forum

VARIA

● WWW: Promo en inschrijvingen?

○ emailadres en gsmnummer op site?

■ Nog eens zagen bij davit

○ einddatum (betalen tegen …)

○ en inschrijvingen sluiten …

● Konijn: xeno heeft zich dit weekend aanwezig gezet op t galabal.

○ Ketnetclubavond: u ook op aanwezig zetten

○ konijn zijn schaamhaar is er

● Jake moet 2 weken platte rust nemen

○ iets met zijn maag

○ Shift morgen op NDW: Bert neemt over van 1 tot 2

● Rani: konijn trakteert vandaag IEDEREEN op spitbull

● Karen: gekuis van de kelder (was da geen schachtenopdracht op zoiet)

○ openingsdansgedoe: wordt geregeld

○ de vogeltjesdans, pretty please!!



● Alexander

○ goodies van de guido

■ cinematickets

■ tafelvoetbal was direct op

○ s ochtends werkt de koffiezet boven nie

● Lucas

○ moet zijn schacht nog betalen

● opperhop

○ snowblendvergadering

■ evaluatie van dit jaar

■ contract voor volgend jaar

■ in de resto astrid

■ opperhop brengt verslag uit in de skigroep

● nog potjes: laura???

○ daar zit bitter weinig in

● Jorg

○ pakt die koffiekoeken mee naar huis

○ praesidiumactiviteit

■ cinema, er komt nog een forumtopic

■ daar discussie over de datums en de film.


