
Vergadering 2/11 
 

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

- WWW 
- Julien moet de mail nog naar de mensenl sturen! 

- Praesidiumactiviteit 
- Gekroonde hoofden is volzet: 

- Andere datum of Amadeus? 
- Het praesidium wilt dezelfde datum behouden en in de Amadeus eten. 
- Blokkie zal proberen te reserveren in de Amadeus. 
- Het praesidum zal zelf moeten bijleggen voor het eten/drank. Dit zal 

neerkomen op €6. De drank zal dan door WiNA verzorgt worden. 
- Blokkie zal op de facebook groep zetten als er meerdere shiften zijn. 

- Stuur naar GBK om achter hun vaten te komen. 
Vice: 

- Niets. Jeej! 
- Ereledenkaarten en certificaten opsturen en verdelen. 

 
Penning: 

- Subsidies 
- Maggie wordt rood van schaamte. 
- Tamos niest. Gezondheid. 
- Op de FK praesidia facebook groep staat een bericht met uitleg over de 

subsidies. Er staat ook een brochure van ergens op het internet. 
- Maggie begin er aan. 

- Geld lintjes terugbetalen aan Julien. 
- Komt in orde. 

- De penningen van de andere kringen zijn brakkers. 
- SdW regel zal nog een tijdje duren. 
- De sauzen staan nog bij ons. De geografica vroeg ernaar. 

 
IT: 

- LAN der wetenschappen 
- Verzet naar het 2e semester. 

- Ereleden kaarten printen fixe. 
- Als ge tijd hebt herschrijf het dan eens. 

- Dev-Team vergadering? 
- Wordt geplant nadat de layout gemaakt is. 

 



PR-extern: 
- Reminder: Sponsortocht! 

- Er zal één golden power blikje staan op het ontbijt voor heel het praesidium. 
Jeej! 

- Alex zit achter mensen aan. 
- Ledenvoordelen? 

- Ze staan erop,  kneukeltje! 
- Codit is silent. 
- Arno van de GBK vroeg of wij verbonden willen zijn aan een frituur van familie van 

hem. Ge zult er nog een mail van krijgen. 
PR-intern: 

- Posters. 
- Cocktailavond posters komen morgen op te hangen. 

Schachtentemmer: 
- Doop 

- Hoeveel schachten mogen we kopen? 
- Je mag maximum per drie een schacht kopen. 
- Er staat geen limiet op hoeveel schachten je kan kopen. 

- Er zijn 26 schachten ingeschreven. 
- Het doopcomité wordt vanaf 12 uur verwacht in de grote kelder 
- Het FK komt eens langs tijdens het citadelpark. Vergeet het bonnetje van de 

macro niet als bewijs van versheid. 
- Kaarsjes, schild, vlag en lintjes niet vergeten. 

- Alex neemt schild mee. 
- Lucas neemt vlag, lintjes en kaarsjes mee. 

- Maak de cantuszaal doop-klaar: Schachtenbak en het midden van de corona 
vrijhouden. 

- Segers neemt een schaar mee. 
- Neem tevens extra kannen mee! 

- Praesidiumleden verdelen onder commilitones om iedereen zo stil mogelijk te 
houden. Doopcomité functioneert ook als zedenmeesters. 

- Help aub als praesidium mee. De doop is al chaotisch genoeg. 
- Niemand kan ad pistum geroepen worden. 

- Alternatief: codex in de mond. 
- Blokkie zal wel een straf verzinnen als ge echt ambetant zijt. 

- Naar WC gaan zal ook niet gaan. 
- Als schachten bleek worden of duidelijk niet goed zijn. Ga dan naar julien. 
- Doop zal minder lang duren dan vorig jaar. Minder schachten. 
- Er is de mogelijkheid tot 30 seconden frustratie uiten op de schachten. 
- Doopcomité moet opruimen. Help als praesidium wel met de banken enzo. 
- Alex doet de kassa. 
- Doop zal 10 min uitgesteld worden wegens lessenroosters. 

- Zie dat Xeno een guidogids heeft voor de rolling. 
- Dat wordt geregeld 

- Bierbowling 
- Julie reserveert 8 banen.  



Sport: 
- Evaluatie SDW 

- Meedoen is belangrijker dan winnen. 
- Goed verlopen. 
- Brakke happy hours. 
- Verzin betere happy hours. 
- WiNA top DJ! 
- Moeilijk om mensen te motiveren als er elke dag van de week een activiteit is. 
- Tussen vier muren is niet doorgegaan. 
- GBKers zijn moeilijk te kraken. 
- Aan de sportjes volgend jaar: niet zomaar alles kopiëren van vorig jaar. 

Beetje vernieuwen. 
- GBK heeft ons een kapotte zak gegeven! 

 
Cultuur: 

- Lasershooting 
- Evenement wordt aangemaakt nadat de mail van het uur beantwoord wordt. 
- Guidobonnen van 40 min gebruiken. 

- Quiz 
- Spreek niet vrijdag af met comité. 
- Beter voor/na een vergadering. 
- Spreek af volgende week (8/11) om 16u voor de vergadering. Zet dit op 

facebook. 
 
Scriptor: 

- De drukker opent zijn mail niet! 
- Volgende deadline is 7/12 

 
Feest: 

- Evaluatie Pizza-avond 
- Leuk 
- Veel ereleden 
- We hebben veel pizza’s gegeten. 
- Klein beetje verlies opgelopen. 
- Blokkie roept hard. 

- Evaluatie Openingsfuif 
- Leuk 
- Winst gemaakt! 
- Niet panikeren Alex. 
- Duvel doet pijn de volgende dag. 

- We moeten winkelen voor de cocktailavond. 
- Sarah wil naar de Colruyt. 
- Wie kan er rijden? 
- Segers kan misschien. 
- Als hij niet kan zet het dan in de groep. 
- Tuur kan als backup functioneren. 



- We gaan Tom zijn been breken. 
Cursus: 

- Niets. Jeej! 
Varia: 

- Peterlint Kevin: update 
- Onderweg. 

- Evaluatie B-dayparty 
- Aan iedereen die aanwezig was proficiat. Aan alle mensen die niet aanwezig 

waren...ook proficiat. 
- Fuck zeewierjenever 
- Tomas nodigt mensen uit voor een lezing vrijdag. 
- Maggie zweet. 
- Trein passeert. 


