Vergadering dinsdag 10 mei
Aanwezigen: 
Konijn, Lucas, David, Thomas, Vinanda, Kappie, Laura, Sarah, Bert, Apo,
Anauk, Thomas, Julie, Nathan, Emile, Sam, Wouter, Blokkie, Maggie, Alex, Theo, Yasser,
Kwinten
Te laat:
Bert, Julien, Mieleke
Afwezigen: 
Xeno, Nieuwe Printern, NIeuwe Sport
Praeses











Streepjesstand
 Boeit eigenlijk niet meer
 Iedereen een streepje voor een fantastisch jaar!
 Streepjes komen na nieuwevice
Vat Point
 In september
Cantorverkiezing
 Konijn regelt het
Bankoverdracht → KBC?
 Blokkie gaat morgen langs en regelt het
Sleutels doorgeven
 Moet nog geven: Bert, Blokkie, Maggie
 Wie heeft nog nodig: Cursjes,
 Is da nu al in orde Happie?
 Happie brengt tegen zwanenzang in orde
Evaluatie praesidiumactiviteit
 Het was leuk!
 David heeft konijn doen spauwen
Merci allemaal!
 Merci konijn!
 Dit jaar was in het algemeen druk bevonden

Vice



Potjes
 Worden nog verwacht van: Konijn, David en Blokkie
Zwanenzang
 Datum:
 Stemming:
 28/06: 12 stemmen
 25/06: 2 stemmen
 Het wordt: Dinsdag 28/06/16
 Eten
 Alle zwanen worden getrakteerd op een gratis Amadeus bezoekje
 Blokkie mag mee met een date
 Zwanen mogen gratis cantusen maar hun dates niet




Doorgeven nummers zwanen: Yasser fikst het
Als Blokkie kan doet hij plechtig gedeelte anders Lucas
 Zij bereiden zich hier beiden voor voor

Nieuwe Vice


Waar is mijn cava?
 Konijn wilt cava
 Maar krijgt ze niet

Penning








Afbetalen schulden oudpraesidium
 Alex gaat zien wie nog moet betalen
 Straf als je tegen de zwanenzang nog niet hebt betaalt
Sleutel automaat:
 Alex zal deze aan Blokkie geven
Geld mailing vacature (100 euro) al gekregen?
 Alex gaat kijken of we het al gekregen hebben
Terugbetaling lezing gedestilleerde organische verbindingen
Financieel verslag
 Lustrum heeft minder gekocht dan verwacht
Help Griekenland

Nieuwe Penning



Maggie moet op tijd alles weten
Er staan nog kassa’s en geld bij Alex
 Maggie gaat helpen om die te verplaatsen

Feest




Evaluatie gedestilleerde organische verbindingsavond
 Er zijn daar dingen gebeurd waar we niet meer over spreken
 Volgend jaar: crème met crème mixen
Algemene evaluatie Drankenverkoop
 Naar het nieuwe jaar: Zelfde hoeveelheden en dan zien we wel naar volgend
jaar toe
 Voorstel: Naam terug veranderen naar Shotjesavond want sommigen
snappen de referentie niet :p

Nieuwe Feest


Openingsfuif → nu voor kijken
 Terug Twitch? :/ misschien Delta?
 Feestjes gaan informeren bij beide zalen







Kalender volgend jaar → nu voor kijken, doorgeven aan Maxim/Kevin
 Kasteelbier sponsort sowieso opnieuw: zeker uitbuiten!
 Kalender komt straks online
Galabal enkel blijven houden?
 Dit jaar was zeer goed! Dus we houden het enkel, zonder de andere
wetenschappen.
Die foto van An Dedulle moet weg bij ons emailadres
 Apostolos fikst het

Cursus

Nieuwe Cursus




Ziet dat ge op tijd naar proffen mailt voor cursussen die we zelf mogen printen
Alonso & Finn:
 Deze boeken absoluut niet bijbestellen!!
Ruim het cursuskot op.

Sport




Restjesvoetbal
 Kappie gaat jenever kopen
 Kappie regelt het
Rekening van 12uren loop
 Alex gaat het betalen

Nieuwe Sport


Eentje tekort
 Coöptatie comform Art. 85 in de Statuten
 Al kandidaat! Hiep, hiep, hoera!
 Zetten vacaturen open
 kandidaten kunnen naar blokkie sturen als ze voldoen aan
voorwaarden.
 Maak affiche en die moet een week voor de verkiezing ophangen (ook
voor prextern)
 Konijn stuurt wel iets door naar Blokkie
 Nieuw materiaal: Theo gaat kijken of er nodig is voor volgend jaar

Cultuur


Geen puntjes Julien zegt hoi

Nieuwe Cultuur




Wiki is upgedate!! Merci Lucas
Zet activiteiten op kalender maar wacht tot sport en feestjes hun activiteiten online
zetten.

lT

Nieuwe IT





Blokkie root access :D
 Pubkey or GTFO
 give me all the power!!! PS I won’t sneeze
 Dat zeggen ze allemaal!
Mailadressen koppelen
 David fikst het
404 Error bij studiehulp. Bij sommige pc’s alleszins
 Vreemde link
 David fikst het

Schachtentemmer



Xeno moet de schachten nog geld geven voor het etentje.
Xeno moet achter de douchebagjar op Wouter zijn kot.

Nieuwe Schachtentemmer





Kalender volgend jaar → nu voor cantussen kijken, doorgeven aan Maxim/Kevin
 Julien fikst het zo vlug mogelijk
Al een idee van doopcomité?
 Mogelijke leden: Blokkie, Julien, Xeno
 Voor de rest: AaaAAaAAAAaaaaaaAAAaaAAaArgHh!!!!
Apo zegt goeiendag

PRExtern


Die van Peak6 moeten nog een mail sturen die wij naar ons leden moeten sturen

Nieuwe PRExtern


Is er niet
 Coöptatie comform Art. 85 in de Statuten
 We zetten vacature open: kandidaten sturen door naar Blokkie mits ze aan de
voorwaarden voldoen
 Maak affiche en die moet een week voor de verkiezing ophangen (ook voor
sport)
 Konijn stuurt wel iets door naar Blokkie





Jobbeurs met ‘bevriende’ ingenieurs?
 Bespreking op Zwanenzang
 Blokkie stuurt naar andere praesesen om te controleren tegen de
zwanenzang
We contacteren AB Inbev omtrent sponsoring als we dat willen volgend jaar

PRintern




Foto’s komen goed: Julien fikst het (met een ‘t’)
 Anders Jorg zijn traditie verder zetten de zwanenzang
 Temmer, AAAAAAAAAAAAAD FUUNDUUUUUM!!!
Haal affiches weg!

Nieuwe PRintern


Krijgt camera van Julien

Scriptor



Iedereen neemt strakskes mee uit cursuskot en deelt uit
Lucas stuurt strakskes naar ereleden

Nieuwe Scriptor


Introstrakske af tegen introductiedag (geprint en al)

Nieuwe Praeses




Uitleg WiNA wiki
 Iedereen zo vlug mogelijk account aanmaken
 David moet dat goedkeuren
 Link: wina.ugent.be/wiki
 David fiks bug da ge ingelogd moet blijven!
 Feestjes brengen dat in orde tegen Zwanenzang
 Anders gaan ze zwaar afzien
Storck Aalst → nieuwe lintjes
 Schildjes niet vergeten meedoen!
 Zijn in groot aantal besteld geweest, dus ook voor de komende jaren
 Bijstikken Bifi/Theo
 We stikken bij
 Bijstikken bij David of nieuw?
 Oud lint bij stikken
 Bij laatste jaartal keizer IT bij stikken
 David laat aan Alex weten hoe hij het e
xact
wil
 Leendert moet zijn schachtenkoning lint doorgeven. Julien fikst
 David moet lint ook doorgeven, als hij verliest...







 Vraag aan Chiara om haar lint ook door te geven. Blokkie fikst
Afspreken Zwanenzang
 Datum: 28/06/16
 Structuur
 Eerst vergadering (lange)
 Dan alle kelders kuisen + cursuskot + inventaris maken
 Rond middag eten
 Vrij tot 20u dan aanwezig in de CB om zaal op tz zetten. Stipt 20u!!
 Afwezigen? Waarschijnlijk niemand
 Mensen die s’ochtens niet kunnen: Niemand dus geen excuses
 Blokkie zal op FB groep het exacte uur zetten. Voorlopig 9u
Praesidiumweekend, wie kan wanneer al zeker niet?
 Weekend of/en lint gratis?
 Gratis weekend, Lint betalen
 Als je niet op weekend bent geen gratis lint!
 Datum: Doodle aanmaken
 Waarschijnlijk eerste weekend na herexamens
 Details tijdens zwanenzang. Blokkie zal tegen dan idee hebben.
 Cantus open voor alle propraesidia
 Zuipen!!
 Felix zaagt
 CAVA!!!
Kalender volgend jaar → openen op forum en aanvullen
 Komt morgen online. Blokkie fikst
 Introductiedag:
 Norkie, Wouter, Julie en Julien kunnen niet
 Tegen zwanenzang gaan we details bespreken
 WiNA dag 1
 Julien zal er niet zijn = geen schachten
 Als het slecht weer is mogelijks A3 reserveren
 Peter/Meter spaghetti avond
 Cursussen fiksen
 Mogelijks ook in A3 S9 dan zijn we niet afhankelijk van Home Astrid.
 Beiaardcantus
 Datum ligt al vast
 SDW
 Misschien in het 2de semester? Dan hebben we waarschijnlijk beter
weer.
 Verbroedering van de WiNA’s
 Blokkie fikst. Contact met andere praesides
 Prioriteiten Kalender:
 Eerst FK activiteiten er op (Beiaard, Massacantus, ...)
 Dan gemeenschappelijke activiteiten met andere wetenschapskringen
(Verbroedering, SDW, LAN, NDW, ...)
 Dan feest activiteiten en cantussen
 Dan de rest (Sport, Cultuur, ...)













Zalen reserveren via centauro?
 Spaghettiavond: A3 zal via centauro moeten, maar als we het in Home Astrid
doen moeten we het aan hun vragen.
 WiNA dag: Vragen aan decaan
Praesidiumgegevens
 Topic op forum en aanvullen
 mee bezig
 Norkie schrijf uw bankrekening erop!
 Gegevens nodig voor FK intranet
 ~ Praesidiumlijst (gratis feestjes enzo) en FK mailing
HET IS GEDAAN MET DIE FUCKING PRE PARTIES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Vergadering is de nieuwe preparty. Met drank en magic enzo  Approved
 Lint aan op clubavond!
 Probeer het te demotiveren bij de leden volgend jaar
Vergadering
 Vergaderingen gaan normaal door elke dinsdag avond om 17u30
 We kunnen dit veranderen indien nodig. Dit zien we nog
 Er moet telkens een bak staan!!
 VM fikst het
 Bakkes
Vaste Medewerker(s)
 Voorstel:
 Shiften verplicht indien gevraagd (geen ambetante)
 Niet verplicht aanwezig op activiteiten
 VMlint: Hij/Zij betaalt
 Vergadering verplicht.
 Leden prijzen
 Mogen naar het praesidium weekend.
 Duidelijkere omschrijving functie
 Stemmingen:
 Stemming voor vacature(en) te openen:
 Voor: 9
 Tegen: 5
 Blanco: 3
 Verplichting en voordelen
 VM moet vrijblijvend openstaan voor het aanvullen van shiften
met vergoedingen per shift.
 Blokkie zet vacature online. Net als coöptatie in orde tegen
zwanenzang.
Vat nieuw praesidium vanavond
 Hoe laat aankondigen?
 Alex gaat veel drinken
 Maggie zet op de schulden: ongeveer €14 p.p.
 Alex gaat ook het geld meenemen.
 Tegen 10u
 Printern laat weten op Facebook.



Kaart toegang S9
 Zo vroeg mogelijk mailen (zie Wiki)
 morgen Blokkie
 Toegang in weekend eisen (Geologen hebben dat :o)

Varia









Blokkie: mails forwarden zolang David de mailadressen niet gekoppeld heeft
 Wil niet zeggen dat je het op je gemakje moet doen David
Zet het verslag online (Konijn heeft zijn hoedje op)
Blokkie: Merci om vol te houden
David zijn piemel stinkt
Oudpraesidium kuis uw schapje op in de kleine kelder!
David: Neuuuhh
Zwanenzang: @blokkie Thomas kloten op zwanenzang
Check het forum!!!

