Vergadering
Aanwezig: Jorg, Dries, Jake, Karen, Xeno, Birt, Isaiah, Lucas, Sproet, Opperhop, Alexander,
Konijn, Sammeken, Davit, Carah, Rani
Verontschuldigd:
Afwezig:
Praeses
● Streepjes en stickertjes
○ Isaiah heeft een bak voor zijn 3 streepjes
○ stickerke voor iedereen die heeft gekuist op de verbroederingscantus
● kleine kelder netheid
○ amai we hebben weer plaats
○ we proberen dat proper te houden
○ dan is het ons probleem niet meer
● Infodag ICC
○ we mailen die mens nog eens om te vragen wa er van ons verwacht wordt
● Evaluatie verbroederingscantus
○ iedereen vond het leuk
○ de praeses van Fili, da was precies nie zo nen toffen mens
○ en een ambrasmaker
○ michiel van de berghe was hilarisch
○ en vrijgevig
● Bicky’s @ S9
○ promo
■ een fb eventje
■ geen affiche (of mss alleen voor op fb)
○ boodschappen
■ xeno zegt ca va
■ donderdag moet wel lukken (namiddag ergens, een uur of 4 ofzo)
■ er komt een shiftenlijst (morgen komt die online)
■ zoetzure komkommersalade ipv augurkjes
■ vuilzakken meenemen.
○ een kassa tegen die dag s ochtends
○ spreekt iedereen er wa over aan
○ een euro n alf per bicky
○ een bicky per shift
○ hoeveelheden → zie wiki
● We hebben een vat!
○ Van het fk
○ een vat in de porters of de twitch

○

mss da als schachtenvat

Vice
●

ereleden activiteit
○ er wordt nog gezaagd
Penning
● afrekenen verbroederingscantus
○ we moeten vanavond betalen
○ de kosten ook wa doorsteken naar de andere kringen
● mail van de subsidies
○ komt wel in orde
Cultuur
● brouwerijbezoek gruut donderdag
○ hou het op 9 euro, als het duurder wordt, dan betaalt WiNA wel.
● Filmavond?
○ Mss een zaal in de sphinx
○ We hebben nog 20 tickets van guido, we kunnen die gebruiken
■ voor 31 maart
■ lucas zoekt een datum of 2,3 en zet ne poll open
■ volgende week nie want da is te kort bij
■ we stemmen tot en met einde deze week
● KBC student night
○ 6 tickets
○ 9 maart
○ om 19u30
○ gaan: Carah, Davit, Sam, Konijn, Sproet, Xeno, Dries, Jorg, Rani
○ er komt een leuke tool die da beslist
○ JELLOSHOTS!!!!
Feest
● Evaluatie NDW
○ was tof é
○ wie zegt er nu ook, zijt er een half uur voor het begint
○ stomme konijn
○ cocktails waren vlug op
○ iemand wou betalen met zijn vestiaire ticket
○ beter idee: wel een cocktail per shift
■ want anders doen ze da toch
○ veel dezelfde cocktails
○ die stomme bekers
■ stomme chemica
○ volgend jaar: pokemon kaarten ipv bonnekes
●

galabal
○ morgen vergadering
○ straks wordt er gebeld voor 20 extra plaatsen

○
○

●

karen is haar gsm kwijt
hoeveel tickets zijn er al verkocht?
■ 2 + 3 + 18
○ ze gaan nog eens rond in de klasjes
vanavond ketnetclubavond
○ konijn wil niet schattig genoemd worden
■ cute mag wel

Sport
● 12UL
○ toch de 5*10 tent
○ wel iets met aankleding
○ standbeelden enzo?
○ En aapjes, en fonteinen
○ en druiventrossen overal
○ lot maakt ne poster
● IFK shizzle is weer begonnen
○ voetbal forfait
○ badminton, halve finale
○ meiskes voor ifk zwemmen?
○ Volgende week maandag, ifk minivoetbal tegen vek
● chemica vraagt een tent en ballen
○ de temmer komt zich eerst excuseren
○ dan denken we er nekeer over.
○ twee bakken stella vragen als huur
○ 50 euro waarborg
● mailke van de VGK (geneeskunde)
○ die willen van skikot naar snowblend
PR
● Welke affiches moet je nog krijgen?
○ Alles in orde
○ croques en bierbowling wordt morgen
Scriptor
● strakske 3
○ deadlines is 2 maart
○ voor mensen met ambetante activiteiten iets later (8 maart)
○ volgende week goe beginnen zagen
IT
● LAN der wetenschappen
○ een takenverdeling is er
○ de it zonder fb heeft fb
○ 18 maart
○ chemica legt de zaal vast (er is alleszins al gemaild daarvoor)
○ vanaf de zaal zeker vast ligt, direct reclame maken

●
●

○ we kunnen dingen gebruiken van DICT en Zeus
gotcha
○ nog genoeg waterpistoolkes
weekmeels-> opgelost?
○ obviously not
○ regelt de no-reply'ers

Cursus
● nog geld genoeg in de kassa
○ nog 2 en 1 eurotjes nodig
Temmer
● Schachtenvat
○
●

ze gaat vanavond horen

bierbowling
○

allé praesidium, kies ne tafel

VARIA
●

WWW: zijn de activiteiten in orde?
○

Iedereen zoekt een vriendje!

○

En pusht die schachten

●

konijn heeft tijgerpunten voor necrofilie

●

bert stinkt naar dooie vis

●

opperhop: we moeten maandag komen supporteren voor t minivoetbal

●

konijn is 'stoer'

●

cute konijntje mag shift doen op lan der wetenschappen, en hij moet er een half uur zijn
voor het begint.

