
Vergadering

Aanwezig: Jorg, Dries, Karen, Alexander, Lucas, Davit, Jake, Sam, Ipperhip, Birtje, Harah 
Scorelis, Konijn, Xeno, Laura
Verontschuldigd: Rani

Praeses
● Streepjes en stickertjes

○ iedereen die flink heeft meegeholpen op winadag2 en gekuist heeft op 
ontgroening krijgt een stickerke

● Interview URGENT 12 urenloop
○ vriendelijk negeren/antwoorden

● Mail Richard Stalman
○ sturen dat we wel reclame maken, zeus beter in begeleiden

● evaluatie winadag2
○ het systeem met de klasfoto's is gefaald

■ lucas regelt nog een klasfoto voor de eerste bach wiskunde
■ volgend jaar-> meerdere dagen, of introdag-winadag1

○ een kassashift er op zetten
○ xeno wil ook een stickertje

● evaluatie www
○ geniaal en stickertjeswaardig
○ jorg en yasser zijn slecht in valsspelen
○ fijn dat iedereen zo enthousiast was
○ weekend aan een specifieke functie geven?
○ Een eerste bach weekend maken?

■ De fk praeses kan ervoor zorgen dat er al vroeg reclame kan gemaakt 
worden

■ veel reclame maken op introdag, winadag1, …
■ ook de kennismakingsspellekes van op de voordoop
■ conclusie: we stellen mensen aan op de overgangsvergadering die da 

regelen
● praesidiumbbq

○ volgende week maandag om 17u30 (rond, nie te stipt, ge kunt altijd inpikken)
○ we mailen nog naar fk dat we niet naar hun ding gaan, we bbq'en hier op de 

sterre.
○ Vlees is er al -> ribbekes
○ wina zorgt ook voor bier
○ we gaan samen naar de winkel

● fkpraeses en shizzle
○ het is benoit geworden



○ als ge interesse hebt om in het fk te gaan, ze zoeken nog ict's
● jorg niet op 12ul

○ foei foei!!
○ hij komt wel efkes lopen

● stoelen winadag2
○ t stad is ze wss komen halen

Vice
●  

Penning
● subsidies

○ ermee bezig
● begroting is geupdated
● winst op t galabal
● de rekening van winaweekend: er moeten nog mensen betalen

Cultuur
● evaluatie kroegentocht

○ twas cultureel genoeg
○ mooie uitleg bij de biertjes, goed gedaan lucas
○ 2 opties: iedereen overal tzelfde en veel cafés OF iedereen kiest zijn drankskes 

en we doen minder cafés → tweede optie is preferabel
○ als derde café iets op de korenmarkt, want de mcdo sluit om 23u

Feest
● evaluatie top79

○ das lang geleden
○ lot was soms niet akkoord met het concept, maar dat is haar probleem
○ iedereen voor de omschakeling naar het 'foute' concept

● shotjesavond
○ maandag naar de winkel
○ tis NIET verkleed
○ op de wiki checken wanneer da t gedaan was vorig jaar
○ shiften maken
○ achter de toog, want dan is er meer plaats in t café zelf
○ shotjesglazen: enkel nog mailen wanneer we er omgaan

● datum openingsfuif voor volgend jaar: nu eigenlijk al kijken
○ konijn en sarah regelen het

Sport
● 12uloop

○ shiftjes
■ 2 mensen van 9 tot 10: Karen en ipperhip
■ 2 mensen van 22 tot 23:  Karen en Sam

○ Karen en konijn slapen vannacht op het sint pietersplein in de tent
○ de andere schetewappen doen precies niet teveel

● als er iemand iets wil gaan halen, sturen naar ipperhip en birtje
PR



Scriptor
● strakske 4

○ nog zagen en heel hard pushen
IT

● de switch naar da machien zou in orde moeten zijn
● de link werkte niet, maar da s gefixt

Cursus
● eind mei komen ze om de overschot
● morgen gaan ze eten en een boottochtje doen, dankuwel standaard
● veel mails van daniel van de acco (misschien wel eens gaan horen)

○ eens gaan luisteren kunnen we wel doen
○ de cursussen van volgend jaar misschien meepakken om eens te bespreken
○ prijslijst zeker mee proberen te krijgen

Temmer
●  evaluatie ontgroening

○ volgend jaar verschillende opdrachten voor de 2 teams, dan wordt er minder 

nutteloos onderbroken

VARIA

●  davit komt niet naar de clubavond

● ipperhip: sms'je van 12ul comité, enkel nodig als ge dingen hebt staan

○ we hebben wel een frigo, een tap en een brandblusapparaat

○ ge moogt enkel geen overlast veroorzaken

○ er wordt een beurtrol geregeld


