Vergadering 18/10
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Maggie, DaviT, Emile, Joshua, Julien, Thomas, Alex, Kwinten,
Tuur, Anoek, Julie, Sarah,
Afwezig:Apo
Te laat:
Praeses:
- Verbroederingscantus der WiNA’s
- Voorlopig op 28/04 maar dit is de dag na de ontgroeningscantus.
- Alternatief is 5/05
- Het praesidium heeft liever 28/04 als datum.
- Het zal in leuven doorgaan.
- Beiaardcantus
- Ponchos zullen aanwezig zijn.
- Blokkie en Lucas zullen er al om 15u45 voor de bierbadges.
- Deze geven we later door aan de eerstejaars om bier te gaan halen.
- Vraag: Zal er een deur aanwezig zijn?
- Neen, Vincent is niet enthousiast. :’(
- Kaarten zijn verkrijgbaar bij Maggie.
- We hebben één kaart over.
- Deze wordt doorverkocht.
- Als er kaarten over zijn verkopen we die de dag zelf nog door.
- Idee: Laat mensen die kaarten reserveren, maar deze niet kopen, op de
volgende cantus de prijs van deze kaart betalen?
- Sommigen vinden de volle prijs wat veel.
- Sommigen vinden het geen goed idee.
- Sommige vinden het idee van een zwarte lijst interessant. Hierop
zouden de mensen op komen te staan die deze kuren uithalen, en
deze zouden de volgende keer niet kunnen reserveren.
- Mogelijkheid tot uitschrijven moet duidelijk vermeld worden, zodat
mensen de deadline niet missen wanneer de inschrijvingen worden
gesloten.
- Praesidium beslist (samengevat): We vermelden op elke activiteit,
waar op voorhand moet ingeschreven/betaald worden, dat betaling
verplicht is na de sluiting van de inschrijvingen. Mensen die zich hier
niet aan houden zouden op een zwarte lijst komen. Uitzonderingen
zoals: ziekte etc zijn inderdaad onvermijdelijk en zullen niet onder
deze ‘regel’ vallen.
- Clubavond en vergadering 1/11
- Dit is een feestdag en de Ugent maakt tevens de brug.
- Een redelijke hoeveelheid van het praesidium kan op deze dag niet.
- Er zal desondanks een clubavond zijn, deze zal ook op de site komen te
staan.
- Aanwezigheid hierop is niet verplicht.

-

-

-

-

Vergaderen is wel deze week nodig.
- Woensdag (2/11) zou ideaal zijn maar S9 is dan dicht.
- Conclusie: We vergaderen in de Therminal.
WWW-datum
- Dit moet op de kalender komen maar er is nog geen datum voor.
- Dit zou normaal in de paasvakantie vallen.
- Comité zal eens samenkomen en afhankelijk van deze samenkomst zal er
een datum worden beslist.
Activiteitenforum blijven aanvullen aub
- Alle praesidia die activiteiten organiseert zet tevens uw activiteiten op het
forum.
- Sporten: Zet SdW er op.
Praesidiumactiviteit
- Elke semester doen we er een. Dit financieren we met het lidgeld van het
praesidium.
- Voorstellen:
- Bierfiets. Maar hiervoor moet iemand die 25 jaar is nodig…
- Balls & Glory. Maar dit is wel duur.
- Bowlen
- Een (drank)spel zoals op WWW.
- Cantus-crashen.
- Brainstorm tegen volgende week hieromtrent eens.

Vice:
- Volgens wudjes zijn er nog ereled(en) niet benaderd
- De vice zal de nodige mensen nog benaderen.
Penning:
- De schulden zijn aangepast.
- Bak van de cursussen moet nog op de schulden gezet worden.
- Kaarten beiaardcantus (Zie praeses)
IT:
-

-

De sponsors op de ereleden kaarten moeten worden upgedate.
- KBC en Smals moeten weg en de nieuwe sponsors moeten erop.
- Theo maakt de nieuwe sponsors balk voor de ereleden kaarten.
- DaviT zorgt dat deze erop komen.
Kijk eens om een scriptje dat activiteiten op het forum zet te maken.
- De IT zal het proberen maar garandeert niets.
Emile zal eens aan Ewout vragen of hij een algemeen thema voor de site wil maken.
Dev-Team vergadering.
- De IT zal dit op tijd laten weten.
Na de problemen met DICT zijn we 3 uur aan data kwijt. Check dus of er geen
belangrijke veranderingen in activiteiten ofzo zijn gebeurt op dat moment.

PR-extern:
- Reminder: Sponsortocht!

-

De papieren liggen klaar dus je kan ze gaan halen om uw tocht te beginnen.
Als het niet in orde komt wordt ge beiden zwaar gestraft op de volgende
cantus. Dus zorg dat dit in orde komt.
- Vragen? Stel deze aan Alex
- Tomas kan misschien sponsoring van Belfius regelen.
- Voordelen voor leden…
- Zet ze online Alex.
- Codit, mss gratis vat.
- Er is een kans op een vat op de Pizza-avond.
PR-intern:
- Emile vermeld: Stuur posters door in het juiste formaat door en n
 iet v ia facebook of
hotmail. Het formaat moet A3 zijn.
Schachtentemmer:
- Practicum informatici geregeld?
- Regel dit zo snel mogelijk alstublieft.
- 12-uren cantus?
- Vraag(zaag) aan Kevin voor de datum.
- Doopcomité
- Laat de leden van het doopcomité op tijd weten waar en wanneer ze ergens
moeten zijn. Laat ook weten wat ze moeten doen.
- De schachten krijgen tot zondagavond om hun presentaties te maken.
Sport:
- SdW.
- Alex gaat met kwinten naar de Macro rijden.
- Mensen die spullen komen brengen voor SdW kunnen, als dit nodig is, de
badge van Blokkie gebruiken om buiten te geraken.
- IFT
- @Praesidium: Laat de sporten op tijd weten met wat je wil meedoen.
- Er moet ten allen tijden een vrouwelijke basketballer op het veld aanwezig
zijn. Contacteer hier mensen voor.
- Zorg in het algemeen dat er genoeg spelers zijn voor elke sport.
- Er zijn nog twee mensen nodig om te voetballen. Regel het Kwinten
- Muurklimmen
- De WiNA is uitgenodigd, door de nonkel van Alex, om te komen klimmen op
de coupure. Hier kan een prijs voor geregeld worden.
- Alex stuurt contact mail door naar de sporten.
- Trampolinehal
- Anoek weet een plek waar, als je met 20 komt, je privé kan
trampolinespringen.
- Anoek stuurt contact mail naar de sporten door.
- Evaluatie IFK tafeltennis
- Meedoen is belangrijker dan winnen.
Cultuur:
- Lasershooting/paintball
- De cultuur opteert voor paintball. Dit komt namelijk goedkoper uit.

-

-

Je krijgt als je met een grotere groep (>30) komt namelijk gratis balletjes.
Eerste drankje is ook gratis.
Zorg dat er tegen volgende vergadering voor beide een concreet plan/idee is
zodat het praesidium hierop kan stemmen. Zorg dat je een geschatte prijs,
opkomst, duur etc hebt.
Film in week 7 of 11?
- Week 11 lijkt het beste.
- Zorg dat er twee weken op voorhand een idee over de films is die we
kunnen kijken.
- Dan weten we normaal ook wat we krijgen van Guido.
- Deze activiteit is niet verplicht voor praesidium uiteraard.

Scriptor:
- Deadline (23/10): tegen zondag moeten de woordjes af zijn.
- @Sportjes: Probeer het IFT van maandag hier nog in te krijgen.
Feest:
- Shiften van activiteiten van volgende week moeten nog in orde komen.
- Openingsfuif
- Die fucking Antwerpenaren. Er komt een kring uit antwerpenaren met als
enige doel dingen te stelen. Als je ze ziet hou ze dan tegen en laat dit weten
aan het FK (Julien of DaviT).
- Gratis vat op Sint en Pint avond. Mogelijks dat van Codit anders een andere
manier.
- Galabal extra zaal bellen.
Cursus:
- Merci voor de gratis bak.
- Het cursuskot zag er voor de rest wel goed uit.
- Er zijn vele boeken van het eerste jaar die pas in j anuari geleverd zullen worden. Dit
is de schuld van Pearson. Dit is op zich geen probleem (we laten ze uiteraard niet
meer afkomen) buiten voor de boeken van: Computergebruik en
Communicatienetwerken.
- Vraag aan ouderejaars om deze boeken mogelijks over te kopen.
- Vraag aan de proffen om hun cursus niet online te zetten als ze deze verkopen aan
de WiNA.
- Vraag ze anders als alternatief om dit de eerste drie weken niet online te
zetten.
- Als ze dit toch willen doen koop dan minder/geen cursussen aan van deze
vakken.
- Begin al goed op voorhand voor het tweede semester te mailen.
Varia:
- Peterlint Kevin: update
- Het schildje licht op maggie zijn schapje.
- GUIDOGIDSEN. NEEM DEZE MEE!
- FK quiz is pas 2e semester... op 30/11 = ugent quizt

-

- Het probleem met voetbal overlap is er dus niet meer.
Tuur vindt WiNA leuk op fb!
- Heuujj!
Alex is blij
DavIT heeft droevig nieuws
- Hij heeft een VTK lidkaart...
R.I.P Dirk
Trein passeert
Merci julie en apo om de bak te komen halen.
Vincent is van Alex.
De oven staat voor de kassa’s, wie gaat er frietjes eten?

