
Vergadering 25/10 
 

Aanwezig: Blokkie, Anoek, Tuur, Nathan, Lucas, Theo, Julie, Kwinten, Segers, Julien, 
Sarah, Maggie, Alex, Tomas, Apo 
Afwezig: DaviT 
Te laat:  
 
Praeses: 

- WWW 
- We verwelkomen Julien in het WWW comité 
- Idee: Durbuis 

- Voorstellen voor activiteiten: 
- Kajakken (hoofdactiviteit) 

- Julien gaat eens mailen naar de mensen van het verblijf omdat hij waal is. 
- Praesidiumactiviteit 

- De meeste stemmen tot nu toe zijn voor een BBQ. Dit valt dan wel in de 
winter en zal waarschijnlijk te koud zijn. 

- De tweede meeste stemmen zijn voor Amadeus.  
- Er wordt een alternatief voorgesteld op Amadeus: De Gekroonde Hoofden 
- Er is veel enthousiasme voor Amadeus/DeGekroondeHoofden en daarna 

alcohol. 
- De beste datum om dit te doen is 10/11.  
- Het praesidium stemt. 

- Drie praesidia stemden voor Amadeus 
- Zes praesidia voor gekroonde hoofden 
- De rest van de aanwezigen onthoud zich. 

- Resultaat: we gaan naar de gekroonde hoofden op 10/11. Blokkie zal 
hiervoor reserveren. 

 
Vice: 

- Ereleden willen reminders om erelid te worden 
- Zal ze herinneren om erelid te worden. De e-mail doet vreemd. 

- Alex koopt een fles cava voor konijn ter compensatie voor zijn ‘certificaat’. 
 
Penning: 

- Kaarten beiaardcantus 
- Volgende keer zorgen we dat alleen betalende WiNA leden een kaart kunnen 

reserveren. 
- Bak cursussen moet nog op de schulden 

- Done 
- Subsidies 

- Zorg dat deze snel genoeg in orde komen. 
- Schulden bak 

 
IT: 



- LAN der wetenschappen 
- IRC van de WiNA werkt niet. 
- DaviT doe mensen die van de weekmeel willen uit de lijst! 

 
PR-extern: 

- Reminder: Sponsortocht! 
- Er is nog niemand gegaan. Spreek dit zo snel mogelijk af met uw partner! 
- Alex zit achter de mensen. ZIj vergeten dit toch. De losers… 

- Ledenvoordelen online zetten! Minder brakken Alex. 
- Blokkie bel naar Codit voor het vat. 

PR-intern: 
- Niets...Geweldig! 

Schachtentemmer: 
- Hoe was voordoop 2 voorlopig? 

- De kostuums waren zeer brak. 
- Schachten zijn geniaal. 
- Het was plezant. 
- De voorstelling gingen goed. Tomas de smurf was geniaal. 
- De drie schachten die aanwezig zullen zijn op het begin van de pizza avond 

krijgen een gratis pintje. 
- Evenement doop op fb ten laatste morgen online. 

- Komt in orde. 
- We hebben een doopzijl, dit moet nog betaalt worden. Maggie go! 
- De EHBO koffer moet nog gereserveerd. 
- Julien heeft een auto nodig op donderdag (3/11). 

- Blokkie zal vragen of hij met de auto kan. 
- Julien zal de specifieke zaken die op de doop zullen gebeuren met het doopcomité 

bespreken. 
- Maggie stuur de factuur van de makro door van vorig jaar om een idee van prijs te 

krijgen. 
Sport: 

- Evaluatie IFT 
- De HILOK kan nie basketten. 
- We waren 11de van de 17 kringen.  
- Merci aan alle sporters. 
- “Sorry voor praesidiumkamp” -Blokkie 
- Forfait voor het zwemmen. Allez we zijn niet afgekomen... 
- Kleine miscommunicatie omtrent het startuur van de volleybal. Jammer maar 

geen ramp. 
- Evaluatie Voetbal 

- Meedoen  is belangrijker dan winnen. 
- Ons team moest nogal “improviseren”.  
- We hebben 2 - 12 verloren. 
- Volgende keer beter. 

- Opmerkingen voor SdW? 
- Zeg tegen sporten dat ze vanaf drie uur beginnen op te stellen.  



- Er zullen mensen in de kelder zitten om te helpen als dit nodig zal zijn. Zij 
zullen waarschijnlijk aant brakken zijn. (Zie: Het leven van Alex en Blokkie) 

- De kassa’s staan op het schap van de sportjes. 
- Zorg dat de verzekeringspapieren (op de FK site) mee zijn. 
- Praesidium laat uw kop zien. 
- Lucas installeert de muziek. Zal er om drie uur zijn.  

 
Cultuur: 

- Lasershooting/paintball 
- Het praesidium discussiëren. 
- Het praesidium stemt. 

- De meerderheid beslist om te lasershooten! 
- Zeg dat mensen hun guido bonnen meenemen. 
- Laat tevens weten dat we met guido bonnen afkomen aan de mensen van 

The Zone. 
- Maak activiteit aan met inschrijvingen. Vraag aan DaviT om de inschrijvingen 

op tijd te sluiten. 
- Vraag op tijd cash aan de penning om ter plekke te kunnen betalen.  

- Alex kijkt boos naar Lucas 
 
Scriptor: 

- Alles binnen gekregen? 
- Alles buiten de pizza avond. Dit zou erna nog in orde komen. 

- Hoeveel exemplaren? 
- Vraag aan Sam hoeveel hij er normaal print. 

- Praesidium lees het Strakske allemaal na. De deadline ligt op woensdag (26/10) 
bekijk dus in de ochtend nog eens of ge fouten vindt. 

- Kasteelbier moet er nog bij komen te staan als sponsor. 
 
Feest: 

- Shiften Segers? 
- Opgelost 

- Opmerkingen voor vanavond? 
- Vat? 

- Maggie zegt dat we een vat kunnen zetten! 
- We zetten er één om 21u30 
- PR-Intern zet op het evenement dat we een gratis vat zetten. 
- Alex neemt het geprinte contract mee. 

- Segers neemt duct tape mee. 
- Primadonna bellen 19u30. 
- Servetten en bordjes meenemen. 
- Lucas maakt een lijst met ereleden. Voor zij die gratis mogen. 
- Praesidia wees om 20u aanwezig. 

- Opmerkingen voor donderdag? 
- Om 22u iedereen aanwezig. 
- Zet u aanwezig op de facebook activiteit hiervan! 



- Nodig tevens mensen uit. 
- Thema Avond zal een sinterklaasavond worden. 

- Blokkie is de Sint. 
- Bekertjes voor de cocktailavond regelen, Alex. 

Cursus: 
- De cursusjes regelen onderling (vraag aan andere leden in het praesidium of ze 

mensen kennen) dat het boek voor de master studenten informatica verkrijgbaar is. 
Varia: 

- Peterlint Kevin: update 
- Het is besteld. Dit zal zo vlug mogelijk bezorgt worden aan Kevin als we het 

hebben. 
- Evaluatie Beiaardcantus 

- Was er een beiaardcantus? - Alex 
- Blokkie is een dief. En trakteert mensen met geleend geld. Smooth criminal. 
- Blokkie was als eerste binnen op de beiaardcantus. 
- Het is 2-2 tussen Alex en beiaardcantus. 
- Iedereen was naar de lazerus. 
- Nieuwsblad cover boyyy. 

- IFT Cheerleader schachten? 
- Doen we dat niet volgend jaar? In de plaats van voordoop II? 

- Ik heb gehoord dat iemand een punt heeft gemaakt tegen de hilok… 
- Held confirmed. 

- GUIDO GIDSEN MEE!!!! 
- Trein passeert. 
- Nodig vriendjes uit voor skireis der wetenschappen. 
- Shiften op forum. 


