Vergadering dinsdag 16 februari
Aanwezigen: 
Yasser, Xeno, Blokkie, Julien, Maggie, Sam, Bert, Alex, David, Theo, Nijntje
Te laat: 
Kasper, Laura, Sarah
Afwezigen:
Robin VdB (ziek), Vinanda (ziek)
Praeses












Streepjesstand
Positief: Konijn, Yasser, Bert en Alex voor helpen met karaoke. (voorstel van Robin
VdB) → goedgekeurd
Positief: Blokkie, Robin, Bert, Sam, Konijn, Sarah, Alex voor helpen met Maxim →
goedgekeurd
Positief: Laura & Kasper om Sarah haar gestolen jas in ovp terug te vinden/eisen van
agressieve Marokanen → goedgekeurd
Evaluatie afbraakshiften Maxim
 8 shiften in totaal → 1 vat verdiend
 Technisch gezien wat onderbetaald, maar we doen er Maxim ook een plezier
mee
 Merci aan iedereen die geholpen had
Skireis Wetenschappen & VLAK: opvolgers (organisatoren binnen studentenkring)
 Julien & Theo zijn geïnteresseerd
 Vooral reclame maken op voorhand en mails sturen
 Tijdens de week, mee met organisatie werken (vaten zeten, communicatie,
…)
 Konijn bespreekt met Arne & Robin (andere huidige groepsleiders)
Galaavond der studentenverenigingen
 Aanwezigen: Konijn, Xeno, David, Sarah, Alexander, Julien
 Later: Yasser, Happie, Sproetje,
 Afwezigen: Blokkie, Maggie, Robin, Sam, Theo, Bert, Vinanda
 Konijn mailt nog
 Stadskledij: hemdje → “deftig” ~ hetgeen wij dragen op ons galabal
Raad der senioren van de CB
 Airco gefixt: joepi!!!
 Geen nieuwe tafels dit jaar: maar voor cantus der wetenschappen gaat Konijn
es op voorhand mailen naar Maxim
 Toyboys Ladies Night CB (minstens 2)  voorstelling om 18u dinsdag 22
maart
 Voorrondes vallen samen met quiz
 Xeno: doet oproep bij schachten
 Closing night CB: Vrijdag 1 juli
 Zwanenzangcantus Maxim: Zaterdag 2 juli
Praesidiumactiviteit
 Datum: 28/4, dag na LAN van Peak6
 Concept: later, na lustrum beslissen

Vice


Ereledenactiviteit: vrijdag 22/4

Penning





Vraagje voor Alexander: Hoe gingen die tetten?!
Is Marlies nog boos op u? → nie meer zo boos
Moet afronden vorig semester
 Sporttoernooi
Heeft Alex 2 bakken van Blokkie zijn schulden afgetrokken → Alex checkt

Feest










Nacht der Wetenschappen
 Nog 1 vrijwilliger voor shift 0u301u45? (= goede shift op onze activiteit)
 David
 Als hij zijn been breekt, vervangt Happie
 Wat met het glas: bespreek het met de andere feestjes
 Cocktail per shift: feestjes bespreken het
 GBK maakt de kassa
 Graag iedereen om 22u in de Twitch behalve de quizzers
Kroketavond
 244 kroketten
 56 vlees
 44 kipkrotten
 72 kaas
 72 garnaal
 Prijzen: €0,50 per stuk, 5 voor €2
 Feestjes vragen aan Maxim of ze kroketten op voorhand in de vriezer mogen
steken
 Shiftenlijst dit weekend
 Zorg dat jullie frituur proper is
Jeneveravond
 Geen appel en paar andere, nog terug gaan naar Dhondt daarvoor
 45 flessen nu al
 Nog 15 flessen later
 Affiche daarvan van ‘t weekend af
 Bekertjes komen inorde voor de shotjesavond: blokkie regelt het
Foute top of top jaren 80
 ‘t Is Foute top 80 geworden
 Dit weekend activiteit aanmaken
 ~2 weken nominaties
 ~2 weken stemmen
WiNA’s heropeningsfuif



Bedenk een concept: affiche, idee, ...

Cursus



Alles chill
Vinanda is ziek
 Bert & Maggie vielen/vallen in

Sport



Activiteiten tweede semester
 Kijken dit weekend!
Rekening van UGent → Alex heeft betaald

Cultuur




Evaluatie karaoke
 ‘t Was plezant
 ‘t Was een zatte avond
 Veel positief
 Rare liedjes verzameling, zeker de Engelse
Activiteiten tweede semester
 Datum staat vast
 Inhoud nog onbekend, Robin is ziek

iT





Spotlights willen niet weg → ‘t is al in orde
Ereledenmailsysteem nog nie in orde
Konijn zijn enters zijn gefixt → DavIT mag zich nog aan iets verwachten
Quizcomité toegang geven tot quizforum

Schachtentemmer





Evaluatie bierbowling
 Xeno heeft een schacht binnen gedaan!!!! Ö (‘t was wel een van ‘t GBK)
 Waarschijnlijk licht verlies, valt heel goed mee voor een bierbowling
 ‘t Was een toffe avond
Vriendjes en familiecantus
 Xeno volgt de inschrijvingen op
24urencantus
 Concepten
 Around the world in 24 hours
 Vooral om schachten te kloten
 Russische deel met vodka
 Indeling





 Grote tempus ‘s avonds
 Grote tempus ‘s ochtends (ontbijt maxim)
 Delen van ongeveer 1u15 en 15 min tempus
 24u codex
 Toffe liedjes
 Liedjes in thema
 Konijn kijkt voor een schema
 zal niet stressen als we er niet 100% kunnen aan houden
 xeno maakt evenement aan
Zwanenzang: datum
 Weinig opties: voor 2/7, laatste week van Maxim
 Vrijdag 1 juli → Xeno mail Maxim voor grote zaal
Schachtenopdracht doek
 Doopcomité regelt of het mag opgehangen mag
 Of we doen het gewoon zonder te vragen

PRExtern






Evaluatie lezing Sven Rymenans
 Tof, interessant
 Weinig volk
 Hou rekening met lessenroosters laatstejaars
 Sleutel terug gebracht
 Filmpjes komen later deze week online
LAN (Peak6) > 27/04
 Ligt vast
 Wij moeten gaming gerief fixen voor charlotte
 Blokkie stuurt door naar David
 Organisatie samen met Zeus & reclame VTK
 €600 gestort
 €500 voor sponsering
 €50 voor prijzen
 €100 als “betaling” voor Charlotte
 Via boekhouding: dus mogelijk wat vertraging
 Als LoL LAN groot genoeg is => Riot Games sponsort prijzen: Blokkie kijkt
hiervoor
 Contract wordt gefinaliseerd en Blokkie stuurt het op
 Op tijd lokaal reserveren: Konijn doet dit:
 Konijn doet groepsgesprek om het te regelen
Enquete van Trendence: we zitten aan 60 man, dus da’s ok: €100 verdiend

PRintern


NdW: fotograaf van Twitch komt af, dus PR moet zelf geen fotos trekken

Scriptor

Varia







Ontbossing DaviT → volgende week in orde
Maggie Afspreken voor FK quiz?
 Donderdag 20u Therminal
 Spreek onderling af
Oude server in cursuskot gebruiken: gaat niet, te oud
 David informeert bij UGent
FK receptie was tof
Krambamboulicantus was heel tof

Lustrum




















Lustrumvergadering na de gewone vergaderingen om de twee weken
Clublied: nog niets binnen
 Mogelijke prijzen online zetten
 Wachten op antwoord van Benoit, hoe zit het met wijziging vermelding in
codex
Alex gaat 200 potten bestellen en inschrijvingen open zetten
Sponsortochplanning: praesidium is al geweest, nog enkelen van lustrumcomité niet
Partydeals: Blokkie pakt contractje es mee
Afspreken met de pr’s om te mailen naar grote bedrijven voor sponsoring
Lustrumstrakske op WiNAdag 2
Alex post excel bestandje online voor shiften, iedereen zegt wanneer hij kan
Prijzen randanimatie WiNAdag 2:
 Springkasteel €500
Prijzen randanimatie alles kapot:
 Stier €300
Yasser werkt memorial bord shizzle nog uit
Schachten werken ook shizzle uit, Xeno is goed bezig
 Alles presenteren op WiNAdag 2
Sport & animatie
 Theo gaat bij de boogschutter thuis (probeert dit weekend) → onder €100
 Bumperball: tussen €150 en €200
 Site doorsturen naar Yasser, misschien hebben die ook springkasteel
Pintjes aan €0,80 doorheen de week? Eerst kijken voor prijzen, dan bevestigen
Pastabuffet: €6 leden  €8 nietleden
 Inputprijs per persoon gelijklopend aan dat voor de spaghettiavond
Prijs quiz: opnieuw €5, apart rekenen van het buffet
Quiz → Robin VdB houdt er zich mee bezig
 Kasteelbier sponsoring prijzen
 Nog eens zien bij Standaard, zij hebben ook iets vermeld in het contract
 Blokkie kijkt na



















Blokkie ziet da ge sgoon prijzen ebt eh
 Nalu stiften zijn brol
DavIT regelt Google als sponsor
Sponsors voor op de site eens deftig bekijken en doorgeven → PR’s
Vrijdag:
 Rafting:
 Alex informeert voor prijs
 Julien: Kerbal Space Program samen met Zeus
 Konijn verstaat het niet, het gaat over programmeerdingen
 Problem Solving in teams met van elke richting iemand
 Gewoon gezelschapsspelletjesavond ‘s avonds in S9
 Regelen een deal voor eten, anders kan DavIT het niet aan
 Rustige chille avond op de Sterre
 Bij Prime horen voor spellekes
 Alexander reserveert lokaal en mailt naar de werkgroepen om die mannekes
up to date houden
Zaterdag:
 Feestjes: kaarten en affiche tegen volgende lustrumvergadering over 2 weken
 Prijs kaart €15 inclusief receptie
 Kom je niet naar de receptie, dan heb je pech
 Prijs eten €37,5
 Geen uitbetaling
Zondag:
 Cantus: stemming voor lied
Maandag:
 Kroegentocht → Robin VdB, doe je ding
 Budget om te trakteren: €80 (waarschijnlijk jenever)
Dinsdag:
 Xeno heeft verplicht les om 10u → gaat al kapot zijn
 Blokkie fixt nog es concreet bij Burrito, maar is eigenlijk al in orde
 Zeg die nog keer dat wij zelf drank verkopen
Sam heeft niet gemaild naar de Amerikaanse ambassade en Donald Trump → foei
Yasser vindt zijn python niet
Feestjes informeren voor sombrero’s
Xeno kent het woord serape

