Vergadering dinsdag 9 februari
Aanwezigen: 
Konijn, Yasser, Vinanda, Maggie, Kasper, Sarah, Laura, Theo, David, Sam,
Alex, Xeno, Julien,
Bert

Te laat: 
Blokkie (18u06)
Afwezigen: 
Robin VdB
Praeses










Volgende Shift Maxim
 Danku degene die het al gedaan hebben
 Deze zaterdag een volgende shift
 Konijn wil 2 shiften doen (vm & nm)
 Alex gaat mee: vm
 Sarah ook: nm
Frigo GBKquiz
 GBK wil frigo lenen: volgende dinsdag
 Julien informeert of iemand in de Zeuskelder is om de kleine kelder open te
doen zodat ze hem terug kunnen brengen
FKquiz
 Valt op NdW
 Mensen die willen mee doen: Maggie, Sam, Julien, Alex, Xeno → ons team
Galaavond der studentenverenigingen
 24 februari
 Vanuit DSA
 Konijn zet ‘t op ‘t forum om te zien wie er mee gaat
Kermiskoers
 Introductie van nieuw fietspad
 Studentenverenigingen worden om “medewerking” gevraagd
 Niemand heeft interesse

Vice



Jaarverslag
 Alex leest na
Ereledenactiviteit
 Yasser legt datum vast
 Budget: €10/man

Penning
Feest


Jeneveravond
 Boodschappen bundelen met kroketboodschappen









 Hoeveelheden → wiki
 Kies goed
 Check voor shotjesglazen → niet genoeg, laat Blokkie het dan weten
 Hang petermanvlag op
 Peterman logo op affiche
Nacht der Wetenschappen
 Vrijdag vergadering
 WiNAcocktail: feestjes kiezen zelf
 Shiftenlijsten op tijd online zetten
 David kan da nie, met zijn beentje enzo
Kroketavond
 Over 2 weken
 Feestjes werken het uit
 Affiche maken → zeker dit weekend
 Prijzen
 Opzoeken van prijzen + overleg met Alex
 Idee voor krokettenbeurs
Galabal
 Alles is ok
 Affiche + kaarten op tijd laten maken
 Er is niets van muziekinstallatie
 Mengpaneel, maar enkel voor cd’s + boxen
 Best eigen materiaal
 Boxen: via stad gent?
 Sam kijkt eens wat hij nodig heeft
Foute top of top jaren 80?
 Foute top 80: 5 stemmen ←→ Top jaren 80: 5 stemmen
 Los het zelf op

Cursus





Standaard kortingskaarten
 Maggie trekt een foto van de code en deelt met het praesidium
 Iedereen kan korting dan gebruiken
Programmeren2
 Bij Acco, niet via cursusdienst
Shiften
 Nu is ‘t in orde

Sport




Activiteiten tweede semester: plan er nog een paar
Sporttoernooi der Wetenschappen moet nog afgerekend worden → Alex
Rugbytoernooi
 Bert kent mensen die een initiate kunnen geven
 Sportjes informeren eens of ze een team kunnen vormen

Cultuur


Karaoke
 Niemand weet goed hoe het zit, maar we hopen dat ‘t in orde komt
 Julien deelt dat we een gratis vat zetten om 10u



Update enters
 Alleen fucked up bij konijn → help diene knappe jongen es Davit
De teller van aantal posts is kapot op het forum → Davit fixt het
Emailadressen ereleden
 Yasser wil een knop voor de emailadressen van de ereleden op te vragen
 David fixt het
Kabels LAN zijn terug

IT






Schachtentemmer




Bierbowling
 Verwarring over inschrijvingen: Konijn pakte Xeno’s taak over
 Konijn gaat nog eens naar ovp bowl om nog wat te regelen
 Regels bierbowling online plaatsen → Xeno
Vriendjes en familiecantus
 Affiche dit weekend
 Vriendjes/winees: 3 vriendjes per man
 Maak evenement aan op site + inschrijvingen (aantal: jezelf + vriendjes)

PRExtern








Svenneke
 Woensdag
 Opkomst wat onduidelijk → praesidium die kan, kom aub af
 Bar voor en na
 Blokkie kijkt voor een attentie voor de spreker
LAN
 14 maart & 27 april passen voor Peak6
 27 april best voor ons: voorbereidingen, reclamen …
 Rol van Charlotte: mogelijkheid om toernooi te spelen met haar
 Breder publiek dan enkel WiNA: Zeus, VTK, Hermes …
 David heeft hulp nodig voor voorbereiding: praesidium springt bij
Trendence survey
 Mensen van ‘t praesidium die ‘t nog nie gedaan hebben moeten ‘t doen!
 Xeno, Sarah, Theo → foei!
 Nog wat schachten pushen om het in orde te brengen
Pak KBC vlag mee vanavond

PRIntern




Foto’s trekken op activiteiten
 Belangrijk voor sponsors
 Belangrijk voor jaarverslag
Geen presentaties meer in 2e semester

Scriptor


Proficiat met rijbewijs

Varia







Rommel Tom en Bram grote kelder
 Kelder was ne stal, maar ‘t is opgeruimd nu
 Konijn zijn bord is om zeep
Tom heeft een airhockeytafel gekocht
 Dacht dat WiNA dat wel zou overkopen
 Het mag hier blijven, maar WiNA koopt hem niet over → komt ervan als je
Konijn zijn bord om zeep helpt
 WiNA is niet verantwoordelijk
Vinanda heeft nog een krijtbord, maar we hebben een, dus ze mag ermee doen wat
ze wil
Pest julien na de vergadering, niet tijdens de vergadering

Lustrum






SPONSORTOCHT
→ Nog niet op sponsortocht geweest:
 Vinanda gaat nog eens terug naar pinuts
 David nog niet
 Porters heeft er al te veel
 OVP bowl → Blokkie hoort nog es
 Blokkie, Xeno, vergeet zeker de CB en Point niet!
Affiche
 Konijn post morgen online
 Flyerkes → volgende week bespreken
 In Strakske
Volgende week lustrumvergadering (na gewone vergadering)
 Zet ook online → Alex

