Vergadering dinsdag 23 februari
Aanwezigen: 
Sarah, Sam, Blokkie, Maggie, Vinanda, Laura, Kappie, Robin, Theo, Alex,
Yasser, Bert
Te laat: 
David
Afwezigen:
Prinses Weekmeel, Konijn
Praeses








Dies Natalistour
 12 shifts verdeeld over kringen per locatie (WiNA, Geografica, Chemica?,
Geologica?, GBK?) → +/ 3 shifts, max 4.
 8 maart
 We gaan wel genoeg volk vinden
 Konijn spreekt af met andere seniores om de shiften te verdelen
Streepjesstand
 Nominatie positief streepje: de quizzerkes die een vat gewonnen hebben
 Al gehad
Galaavond der studentenverenigingen: aanwezigen bevestigen nog even
 Xeno, David, Sarah, Alexander, Julien, Yasser, Happie, Sproetje
 Julien kan niet meer komen
 Alex gaat er niet meer geraken
 Yasser is wat ziek dus misschien ook niet
 Laatkomers: gaan misschien niet binnen geraken voor 21u00
Infodagen ICC: vrijwilligers
 Mail van Detavernier voor studenten Fysica
 Voor andere richtingen volgt deze waarschijnlijk nog
 Zaterdag 16 april
 Blokkie en Bert zouden dit misschien op zich nemen
 Nog concreet checken

Vice



Waarom kan Filii Lamberti een boa regelen en gij niet
 Maggie informeert bij Valerie voor boa
Yasser kijkt voor post → is normaal opgehaald

Penning



Sporttoernooi der Wetenschappen → facturen met andere kringen geregeld?

Alex wou dat dit weekend fixen maar is er niet van gekomen, komt in orde
prijs 24u? (een aantal mensen klaagden)
 €30 leden, €35 nietleden, €2 eigen drank/water, of €6 eerste tempus en €4
voor een volgende tempus
 Komt neer op €1,25 per uur, klinkt dus veel maar is wel nog redelijk






 Misschien ook een prijs voor 12u
 Mensen weren die maar 1 tempus willen meedoen, vooral voor grotere delen
 Het is vooral schrikeffect, mensen denken niet na wat ze krijgen voor de €30
 Er wordt nog gekeken voor de typische cantusuren
rekening peterman (Blokkie)
 Alex gaat ze betalen
Karaoke factuur: op einde van de week
We hebben nog gratis vat Viking, CB (afbraak Maxim), misschien nog eentje extra
Point en/of CB (sponsoring lustrum)
Alex zet 25 cent op schulden Sarah (negatieve schulden)

Feest






Evaluatie Nacht der Wetenschappen
 Onze bekers bijna allemaal (de rest had geen) → nieuwe nodig
 Vestiaire was in orde
 Drank beetje over maar niet veel
 Rekening bij GBK
 Geologen zijn lastig om samen te werken, 1 niet gekomen en 1 om 1u weg
(hoe durven ze)
 Zorg dat het glas weg is uit de kelder
Kroketavond
 Vervoer in orde?
 Ja schachten met een kar
 Tegen 8u aan CB
 Genoeg frietvet? → ja
 Afval naar Vermeylen
 Frituur proper? (Na bitterballen avond was die serieus degoutant)
 Frituur moet nog worden uitgekuist
 Iedereen kent zijn shiften?
 Ja, blijkbaar wel
 Julien neemt de vlag mee, zal later zijn
 Kassa staat bij de frituur
 Mocht et te druk zijn, neemt Sarah kassa over
Jeneveravond
 uw shotglaasjes staan in de kelder, groetjes blokkie
 Danku blokkie
 Alles chill?
 Er moet nog achter bepaalde jenevers
 Auto wordt geprobeerd te fixen
 Yasser misschien (‘s namiddags, niet ‘s avonds)
 Morgen weet Xeno meer, feestjes vragen dat
 10 minuten later: Xeno geen auto, wat een spanning was dat
 Shiften komend weekend
 Ja
 Julien heeft affiches opgehangen







Foute top 80
 Nominatie communiceren op nog andere locaties (Facebook,
nieuwsoverzicht, Minerva …) → link naar forum hier bij posten
 Mensen niet altijd even makkelijk via forum
 Konijn fixt minerva blijkbaar volgens Yasser
 Werk best vroeg een Facebook evenementje en affiche uit, om nog meer
leden hiervoor te bereiken
 Hoer rapper hoe beter (typo niet verbeterd)
 Vinanda dat zijn er 6 → enkel priemgetallen tot en met 5 mogen
 Wie zou dat er toch opgezet hebben?
WiNA’s heropeningsfuif
 Idee: fluoparty, met bandjes
 Fleshlight party is een voorstel van Sarah
 Fluoschmink
 Alex zegt nee
 Die komen binnen en boef we doen da op hun gezicht (we zorgen wel dat wij
geen boef op ons gezicht krijgen)
 Tractation island (blijkbaar geen temptation :( :( )
 DavIT wil fractation island met breuken (hihi)
 LAN party, maar als in, echte party
 Geen lactation (meer hihi)
 Bikini’s over kleren (blijkbaar geen Bicky’s dat is raar)
 Michiel VdB kwam binnen, geen lustrumvergadering, dus terug weg
 Yasser komt te weten welke promo’s, hij gaat zijn charmes (lol) gebruiken
 Moesten ze een cocktail kunnen doen, dat ze er een naam aan kunnen geven
Feestjes flink gedaan volgens Yasser, hij krijgt echt charmes

Cursus





Bert had een lijst met mensjes voor wie hij boeken had besteld
 Vinanda had die per ongeluk aan andere mensen verkocht
 Boeken zijn bijbesteld, dus geen probleem
We doen dat goed
Blokkie is cursus van de maand

Sport


Activiteiten tweede semester → Hoe zit het er mee?
 Kasper knikt van ja en zegt nee, nog niets gefixt
 Ergens voor de paasvakantie
 Waarom staat suggestie Rugby er niet bij? Nu wel
 Konijn gaat commentaar hebben op de vice adinterim (niemand weet wie)
 Misschien nog binnenactiviteit
 Yasser wilt volgende week iets concreet
 Baseball kan nog werken als idee (last minute)
 Doe toch minstens eentje buiten de IFK’s




Schaatsen is een voorstel
Te veel sport → te weinig volk

Cultuur



Cultuur neemt contact op met Lot
Activiteiten tweede semester
 Hoe zit het er mee?
 Escape room op 23 maart
 Als we met groepen van 6 zijn, €15 de man
 Maximum invoeren op inschrijvingen
 Spreekt nog aan
 Keuze uit 2 in Gent
 Korenmakrt
 Ergens in centrum
 Niveauverschillen, verschillende kamers
 Iedereen vindt het een goed idee
 Robin werkt het uit
 Maakf forumtopic & activiteit aan als alles vast ligt
 Niet per zes inschrijven



Quizforum
 Robin stuurt lijst door
Gotcha
 Inschrijvingen staan open
 Komt Het in orde?
 Als Alex eraf blijft wel
Servers plat op Dies Natalis
 Tligt echt niet aan mij :(
 Toch is ‘t uw schuld!
 Vice is het ermee eens (de adinterim)
DavIT is bezig met top 80 systeem
Blokkie stuurt mails door over mails LAN met Charlotte
 Bij Zeus informeren of ze mee kunnen werken (want LAN valt vrij vroeg na de
12urenloop waar Zeus ook veel tijd aan besteed)
Is ereledenmailsysteem al af?
 Neen, top 80 ging voor
Yasser heeft protemmer lijst gefixt
 Volgens Xeno slecht gefixt
 Xeno stuurt die door naar Yasser

IT











Schachtentemmer







Vriendjes & familiecantus
 Inschrijvingen opvolgen
 Is geregeld
 Mensen die geen vriendjes of familie meenemen, schrijven zich niet in
 Zet dat in schachtengroep
 Zolang we weten hoeveel mensen is het okay.
24urencantus
 Mailing naar prosenioren, procantoren, protemmers, andere WiNA’s → al
gebeurd, weinig respons: gewoon nog eens mailen?
 Prosenioren zal wel in orde zijn → Nu wel ja
 Yasser wil als iedereen zijn dipke heeft
 Protemmers en procantoren weinig respons
 Meesten met werk willen op fatsoenlijk uur
 5 cantoren is al redelijke hoeveelheid
 Als die op hetzelfde uur willen is dat een probleem
 Protemmers wordt nog gemaild
 Felix, Rani en Konijn willen een deel
 Sjappie wil dat vast ook wel
 Trenson wordt gemaild door konijn
 Puzzel met uren
 Julien en Blokkie eventueel → lol? (Konijn)
 Landen bekend
 Xeno: communiceer taken aan schachten
 Die krijgen dat op de cantus zelf te weten, ‘t zijn dingen da ze
moeten doen bij ‘t afroepen van de pagina’s
 Schachten worden op de moment zelf gekloot
 Schachten verkleden zich in landen
 Zingen volkslied van ieder land
 Krijgen ter plaatse tekst, moeten ze wel op voorhand
leren, dat het wat deftig is
 Sam: bespreek liedjes met procantoren
 Werk best samen, 24uur vereist veel extra liedjes
 Lot is al bezig met liedjes voor haar deel
 Sam kan geen chinees
 Niet te veel moeite met liedjes zoeken (maar wel een beetje)
 Politiek incorrecte cantus was toffer geweest
 Waarom geen 80 uren cantus?
 Daarom.
Schachtenvat in Viking → Praesidium ook uitgenodigd na schachtendiner
 Datum?
 Staat op kalender
 21 maart
 Gewonnen met FK quiz (eerste met quiz heeeeeeuuuuuj)
 Als het in de point kan, wil Alex enkel met quizzers da vat opdrinken

PRExtern








Trendence is voorbij > 100 euro zou binnen moeten zijn
 Correct
Fix nieuwe bekers
Contract Peak6 in orde
 Zelfs met datums op
 LAN Peak6 → welke locatie? (A3 gaat niet), eventueelt terminal?
 Eventueelt s25
 Qua infrastructuur haalbaar
 DavIT probeert dat te reserveren, maar kijkt eerst bij Zeus
 DavIT volgt dat op
Yestrips
 Voor goedkoper studentenreizen
 Onbekend wat het idee is
 Niet enorm relevant misschien
 Blokkie mailt dat het dit jaar wrs niet meer nuttig is, maar dat ze kunnen
mailen in de vakantie (als nieuw praesidium in plaats is)
Al geïnformeerd bij CB en Point Final voor extra sponsoring Lustrum?
 Neen, dinsdagavond → top
 Pak contracten mee

PRintern

Scriptor

Varia







Dates VTK galabal
 Komt nog op cavacantus
VTK wil mogelijks wel samenwerken voor jobfair > $$$$$$
 Mail naar VTK als Julien nuchter is
 Julien mailt naar VTK als hij nuchter is
 Bovenstaande 2 zinnen zijn duidelijk anders
 Blokkie kan ook mailen
@Alex: Hoe gingen die tetten?
 Zucht
Donderdag Hermes cantus
 Konijn, Xeno, DavIT, Alex, Sam, Sarah, Laura en blijkbaar Julien ook
Vuilzakken bijna op
 Wat een ramp
 Feestjes gaan naar winkel, dus pakken dat mee






Sam wil bordpraeses worden
 Ge moogt niet
 Mag van Alex
 Motivatie tegen volgende week, dan verkiezingen
 Blokkie is tegen, want hij mocht geen automaatpraeses worden
 Iedereen die een nieuwe functie wil, mag volgende week opkomen
Geen 100 euro voor team vlees
Alpaca initiatie cursus afgelast, hoe durven ze

