Vergadering dinsdag 24 november
Aanwezigen: 
Het praesidium \ (kasper & laura), Tomas en stinkende schachten (‘t is da da
‘k riek dus)
Te laat: Kasper, Laura
Afwezigen:
Praeses






Streepjes stemmen, kandidaten: iedereen!
 Kuis de kar uit als ge ze gebruikt!!!
 Konijn is trots dat hij de kleine kelder heeft uitgekuist
 Xeno, Laura, Kasper → kuis schimmelgerief op
 Plusstreepjes
 Iedereen die voor de Doop heeft helpen uitladen omdat het
doopcomité beter te doen had → telt nie
 Minstreepjes
 Laura heeft op 2 mensen gekotst → geen streepje hiervoor
 Vinanda heeft clubavond geskipt omda ze een kater had
Evaluatie praesidiumactiviteit
 Eten was lekker, maar weinig (Balls & glory)
 ‘t Was ook leuk op maggies kot
 Waarom is konijn naar een concert van Nick & Simon geweest? →
groot mysterie (ondertussen verjklaard, nvdp)
 Jammer dat nie iedereen mee was
 Team vlees vond ‘t vlees cva
Massacantus
 DAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID
 David had 2 regels vergeten te commiten
 Had geen pc om het te regelen → Konijn heeft ‘t met instructies van
David toch kunnen regelen (flink Konijn)
 Lidgeld betalen: Bram Aalst + Anoek + Valerie → in orde!
 Xeno zorgt voor jagermeister
 ‘Zet betaald’ systeem werkt niet → David fix het

Vice


Sinterklaas datum: 3/12
 Xeno
 Doopcommite
 Yasser maakt boodschappenlijstje
 Er wordt naar de makro gaan voor de cocktailavond

Penning





Maggie moet facturen doorsturen naar penning → mogen uitgebreid zijn
Blokkie stuur zijn km’s door
Subsidies deadline: volgende week, alles binnen deze week.

Feest








Cowboys & indianenclubavond
 Af en toe een liedje draaien
 Marlies komt mee
 Sam zijn vraag: “hoe hingen die tetten?”
Cocktailavond
 Wie kan rijden naar de macro
 Volgende week maandag
 Xeno checkt → kan
 Alex checkt
 Tom checkt
 Uiteindelijke beslissing: Theo
 Alcohol vrije cocktail
 Adhoc: maak dat ter plaatse als iemand da vraagt
 Mengen: dinsdag voor de vergadering
Makro
 Chocola peetjes voor ereleden (check bij vice voor aantal)
 Ingrediënten cocktails
 Duct tape
Zaal galabal: informeer naar geluidsinstallatie zodat Sam weet wat hij moet doen
voor zijn bandje

Cursus


De boeken zijn nageteld en de factuur was juist

Sport


Voetbal: forfait moeten geven, te weinig volk

Cultuur






Evaluatie überpopulaire Zesdaagse van Gent
 Uiteindelijk met 3
 Maar alle kaarten kwijt geraakt
Kerstconcert GUK: donderdag 3 en vrijdag 4 december, 5 euro. Vraag van PR GUK.
 Wrs niet genoeg volk
 We gaan er geen activiteit van maken
 Beetje reclame op site mag wel
Karaoke: nog een deftige datum beschikbaar? En wat te regelen met cb
 1e dinsdag van 2e semester



Huren van stad gent, wrs niet gratis

IT





LAN der Wetenschappen
 Fuck VTK
 ‘t Wordt een raceke tegen de tijd
 Want de router ligt in een opslagkot van VTK
 Echt waar, Veel Triestige Kerels
 Alex voorziet een kassa
De groene vierkantjes van het forum zijn mooi gefixt David (→ toch niet, nvdp), nu
nog de enters en foto’s
Foto’s: zet u naast Julien om dat op te lossen

Schachtentemmer


Guidorolling
 Ziet er goed uit
 Beginnen in canard
 Eindigen in de cuba
 Echt keitof

PRExtern




Peak6 nog altijd niet geantwoord
Bekers zijn in order
Pak vlag mee voor vnv

PRIntern



We hebben een nietjesmachine en plakband
Iemand moet in het begin foto’s trekken

Scriptor




Eerste deadline morgen
Verslag bierkoning en bitterballen → geschreven door Xeno (deel 1) en Sarah (deel
2)
4 science: kaaskroketten komt inorde

Varia



Ave Confrater na cantus
 Na 24u cantus
24u cantus






 Konijn stuurt lijst procantores naar sam
Evalutatie FKcantus
 Julien, Davit, Blokkie & Vincent (FK) hebben gemuild: astublief zeg mannekes
(zelfs Laura is gedegouteerd)
 Sam is de persoonlijke held van Beno (FK)
 Blokkie excuseert zich bij Xeno: Blokkie heeft 3 venten gemuild en Xeno was
er niet bij
Alex plant nieuwe lustrum vergadering
Team vlees heeft een mail naar de decaan en de rector opgesteld voor aanvrag
stationering rund

