
Vergadering

Aanwezig: Dries, Sam, Maya, Alexander, Davit, Sproet, Carah Snorelis, Rani, Ipperhip, Karen, 
Jorg,  Birtje,  Lucas, Jaqcues
Verontschuldigd: Xeno

Praeses
● Streepjes en stickertjes

○ Iedereen die heeft helpen opruimen zondag krijgt eentje
○ rani heeft een streepje bij

● evaluatie Verbroederingscantus der Wetenschappen
○ 3 vaten geopend
○ Nu misschien al een datum prikken voor volgend jaar.
○ Twas palmzondag, waarom was er geen palm
○ maxim mag zijn tap nekeer maken
○ en zijn tafels
○ nog veel eigenlijk
○ jorg gaat het hem vanavond nekeer zeggen

● evaluatie Infodag ICC
○ twas een beetje raar precies
○ davit krijgt een stickertje

● winadag2
○ de tafels zijn in orde
○ de stoelen en t geluid is voor gekeken
○ toestemming bbq is in orde
○ kila-> vragen voor de ribbekes
○ de bekers zijn in orde

■ gaat er ineens om, anders ebben we maar 1 dag
○ springkasteel????

■ of ne levende shotter
■ er komt wel iets

● iemand die de maandag na de paasvakantie naar de winkel kan?
○ Karen kan in de voormiddag

Vice
● shiften ereledenactiviteit

○ konijn
○ davit
○ yasser

Penning
● afrekenen verbroederingscantus der wetenschappen

○ ij regel et



● de laatste van de wina's gaat nog betalen
● bertje heeft de sporters getrakteerd
● lucas zijn schulden moeten geupdated worden

Cultuur
● kroegentocht

○ de effectieve ronde nekeer doen om te verwittigen
Feest

● top79
○ tis met verkleden
○ ge MOET fout/margi verkleed zijn
○ de top wordt gespeeld en er is een vat
○ lot draait vanaf 9u30
○ een prijs voor de best verkleden mensch?

■ Karen gaat naakt voor de winnaar
■ of een paar shotjes op de shotjesavond

○
● shotjes

○ promo en shit is er
○ de affiche mag in kleur

Sport
● 12uloop

○ tis allemaal geregeld
○ vergeet de shiften niet te verdelen over te kringen
○ tis vanaf 8u dit jaar
○ geen opzet en medewerkerstaksen enzo

PR
● Welke affiches moet je nog krijgen?

○ Er is een affiche voor winadag2, op t forum
○ en de shotjesavond ook
○ en van de 12u loop ook
○ alles in kleur

Scriptor
● strakske 4

○ de deadlines staan online
IT

● al afgesproken met chiara?
○ Geregeld

● we hebben geheugenruimte gekregen van de ugent
○ maar net niet genoeg

■ oplossing: de fotocollecties van de laatste 5 jaar bijhouden, de rest enkel 
op wina2

■ die beter toch op 2 plaatsen hebben
● gisteren iets culinair met de IT's



○ twas goe
Cursus

● ze mogen gaan eten op nen boot
● er is gemaild met de daniel

○ maar we zijn eigenlijk wel heel content van de standaard
Temmer

● evaluatie Schachtenvat

○ twas lekker en veel drank

○ ze heeft nog altijd ne kater

○ wreed geslaagd

○ twas wel wa laat (10u pas hoofdgerecht, foei schachten)

● evaluatie bierbowling

○ de schachtjes zijn heel braaf precies

○ goe geslaagd

○ en gortig

○ maar niemand kan precies bowlen

● ontgroening

○ peters/meters op de hoogte brengen

VARIA

● WWW

○ kostenraming

■ ze is er

■ er komt een nieuw plan

○ verzekering

■ locatie ingeven in de fkgids, ge kunt da verborgen zetten

■ meer dan de stad alleen

■ en niemand gaat kijken, want da is lame

○ extra info

■ komt van t weekend

● Ipperhip

○ da beginnen om 8u, da s gelijk nie heel juist

■ want er staat zowel 8u, 9u als 10u op het wereldwijde web

■ mailt mss nog nekeer da t nie heel duidelijk is

● Sam: stel dat de ugent failliet gaat?



○ Hebben we een noodplan daarvoor?

■ We rekenen er op da t het nog wel 6 weken blijft gaan

● Konijn

○ Wanneer is het vat?

■ 22u30

● Sproet

○ de automaat moet bijgevuld worden

○ als ge t nie meer aankan, dan mag je altijd naar de macro

○ pakt dan wel direct genoeg mee

● Xeno

○ De bekertjes zijn voor gekeken bij peterman

○ Xeno regelt het!


