
Vergadering

Aanwezig: Dries, Jorg, Rani, Karen, Sproet, Maya, Carah Snorelis, Sammeke, Alexander, Xeno,
Davit, Lucas, Ipperhip, 
Verontschuldigd: Birtje
Afwezig: Jacques

Praeses
● Streepjes en stickertjes
● praesidiumactiviteit 4 mei

○ BBQ
○ hier
○ aanvragen enzo
○ regen: er zal een alternatief zijn (ribbekes ofzo)
○ een uur of 6,7
○ schrijft da in u agenda

● kiescomité en vacatures
○ Jorg,  Dries, Karen, Lucas (want hij wil een stickertje)
○ 1 praeses, 1 vicepraeses, …
○ 3 cursussen->goedgekeurd
○ sport->8 voor 2 sporten, 3 man onthouding, 1 tegen
○ pr: terug splitsen in intern en extern?->iedereen voor

■ van elks 1->2 onthouding, 11 voor
● Fanfare op ontgroeningscantus?

○ veel lawaai en chaos op een al chaotische cantus (opdrachtjes enzo)
■ I know, maar t zou toch ne keer tof zijn niet :p

○ twas maar een idee
○ Xeno wil cola zero

● Verbroederingscantus der Wetenschappen
○ Jorg is te laat, Chiro + verjaardagsfeest Aline
○ Bij gevolg doen wij dus het voorlaatste of laatste deel
○ arno gaat 2 delen doen
○ 20 man ingeschreven
○ deze zondag
○ om 20u, grote zaal cb
○ Eerst biologen, wij het 4e of 5e deel
○ wie zorgt voor kassa???

■ er wordt nog voor gezorgd
■ konijn is penning ad interim zondag
■ want alexander zal te laat zijn
■ neem een stift mee ook.



● Vanavond open club AB
○ Wisselcantus
○ Leuk leuk
○ 2 mensjes mogen gaan

■ Dries ipv de Praeses (die is schacht)
■ Konijn
■ Alexander

● twas 14, alexander mag mee
○ maar ‘t is deftig dus Laura kan al niet
○ om 11u, zonder kiel, kleine zaal
○ jorg en xeno gaan van in t begin

● Infodag ICC
○ Posters brengen naar S22

■ xeno brengt posters van galabal, een paar feestjes, de propere en deftige
■ voor donderdag, dus morgen
■ naar t secretariaat van de S22
■ Davit neemt ook cursussen van wiskunde mee

○ Mee bemannen van de informaticastand en cursussen voorzien nu zaterdag (‘t is
nogal short notice dus ik heb gezegd dat we niets kunnen beloven)

■ davit kan en wil wel (in naam van wina)
○ int icc

Vice
● ticketje strakskespost

Penning
● hij heeft vanalles
● verbroederingscantus der wina's: leuven en diepenbeek hebben al betaald
● de cursuskassa mag aangevuld worden
● PR: de kbc moet nog iets betalen (normaal na  het eerste en tweede verslag)

○ maar tverslag was goed.
Cultuur

● evaluatie cinema
○ twas leuk
○ we waren exact met 20
○ zeker voor herhaling vatbaar
○ volgend jaar: cultuurcombo?

■ Wie naar het brouwerijbezoek komt, krijgt een cinematicket
Feest

● top79
○ nog wat reclame voor t stemmen enzo?
○ Het ingeven duurt superlang, naar t schijnt.

● PR: shotglaasjes van peterman
○ bij peterman
○ nekeer zien op de wiki, en doorsturen naar de PR's

■ xeno mag zich bewijzen



Sport
● 12uloop

○ ze zijn bezig, de affiche is er
○ da mag in kleur

● bert zit op de squash
● volgende week ifk dubbel badminton
● genoeg jenever voor jenevervoetbal?

○ Zien na winaweekend
○ da wel inplannen in uw budget voor t weekend

● shiften 12urenloop
○ jorg en xeno doen de opzet

PR
● Welke affiches moet je nog krijgen?

○ Sporttoernooi
○ winadag
○ ontgroening

● ook bekers voor tegen de winadag
Scriptor

● strakske 4
○ leg de deadlines vast
○ liefst de maandag van week 11 uitdelen

● for science: concreet een idee uitwerken en op het forum zetten
IT

● gotcha
○ prijs voor winnaar
○ chiara heeft gewonnen

■ wat gaat ze krijgen?
■ Spreek af met haar

● iets  is op de naam van de it van de dsa geraakt
Cursus

● we hebben nieuwe lampen in t cursuskot.
● Cursussen terug: pas in week 10
● een overzichtje van alles dat verkocht is

Temmer
● Schachtenvat

○ ok

○ etentje ook

● bierbowling

○ ok, vandaag springt ze nog eens binnen



VARIA

● WWW

○ budget

■ van elke activiteit berekenen wat de kost is per persoon

■ alexander kijkt dan of het mogelijk is

■ karen maakt die morgen

○ de posters liggen hier nog altijd

○ nog reclame maken

● winadag2

○ affiche tegen volgende week

○ wat?

■ Beerpong

■ ribbekes à volonté

● eens mailen naar die van kila

■ Springkasteel?

● Alexander kijkt wat het kost en wat mogelijk is

■ 10 euro de man

■ een vat (hier, da is goedkoper), en ook in de cb

■ een camionet is ook altijd handig

■ nog suggesties: laat maar weten

■ tafels en stoelen reserveren

● is blijkbaar al aangevraagd

■ extra bbq (van de geologen?)

■ bekers van de kbc

■ drank

■ muziek-> dan moeten we sabam betalen (da was niet zoveel, nog geen 

50 euro)

■ gratis muziekinstallatie van stad gent

● karen gaat te laat zijn vanavond

○ het is weeral ne show

○ da s toevallig

● konijn

○ er is een vat op de foute 79

● Laura: wie gaat morgen mee naar de amadeus?



○ Zet het in praesidiumontspanning

● Alexander: we zijn uitgenodigd door de vek

● Jorg

○ karen hangt de affiches van t weekend op


