
Vergadering 22/11 
 

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

- Verslag RSCB 
- Betalen bankkaart 

- Enkel voor grote bedragen. 
- Gaat misschien later naar algemene consumpties overgaan. 

- Geluidsregeling 
- Elke club/kring krijgt één avond uitzondering waarop ze boven het 

decibellimiet mogen gaan. Dit moeten we dan doorgegeven aan 
Kevin. 

- Aangesloten vat op de doop 
- Eerste vat zal altijd al aangesloten zijn op elke cantus. 

- Eigen drank cantus 
- Nieuwe regeling: €5 per liter eigen drank. Alles sterker dan jenever 

mag niet meegenomen worden. Niet alcoholische eigen drank mag 
nog steeds. 

- Als we straffere dranken meenemen voor strafjes dan moeten we dit 
op voorhand vermelden. 

- We vermelden vanaf nu op elke cantus dat dit de nieuwe regeling is. 
Zet dit tevens op de activiteit/facebook pagina. 

- Gebruik koelkast 
- Er komt een nieuwe koelkast. Als we deze willen gebruiken moeten 

we €20 per avond betalen + €100 borg. 
- CB activiteiten 

- Spitbull Night 29/11 
- De nacht van de Canard 12/12 
- 24u van de Canard 9/03 (onze 12-uren cantus) 

- CO2 flessen zelf niet aan prutsen maar vragen aan personeel. 
- WiNA op fb 

- Niet liken in naam van de WiNA! 
- Ook niet van ons Denise. 

- Als je als WiNA reageert doe dit dan formeel/professioneel. 
- FK lustrumcantus 

- 2/12, €15, 3 leden, fancy kasteel en busrit. 
- Wie wilt mee? 

- Alex, Julie en Blokkie 
- WWW 

- Voor heel het weekend €360 + 200 waarborg. 



- Vrijdag inbegrepen. 
- De rest zal besproken worden in het WWW comité. 

Vice: 
- Zakskes voor de ereleden maken voor sinterklaas. 

 
Penning: 

- SDW al in orde? 
- neen, nog altijd geen bedrag van gbk 

- Factuur doopzeilen 
- betaald 

- Subsidies 
- gefixt 

- Geld van de eet-activiteit op de schulden zetten van de mensen die komen. 
- AB Inbev al betaalt? 

- Ja 
- Lunch Garden betaalt? 

- Ja 
- Schachten 

- De helft heeft ongeveer betaalt. 
 
IT: 

- Dubbele site is gefixt. 
- Dubbele schulden nog niet. 

 
PR-extern: 

- Reminder: Sponsortocht! 
- Komaan boys! 

- Nieuws over die mails die ik heb doorgestuurd? 
- Alex heeft gestuurd, maar er is nog geen antwoord.  

- Einde van het semester niet vergeten alles van kasteelbier door te sturen. 
PR-intern: 

- Foto’s site gefixt. 
- Zet Francis op alle foto’s. ALLE FOTO’S 

Schachtentemmer: 
- Guidorolling evenement 

- Gedaan! 
- Route nog aanmaken. 

- Nieuwsitem aangemaakt 
- Ja is aangemaakt. 

- Nadoop 
- Al twee schachten. 
- Zorg dat doopcomité op tijd weet wat ze moeten doen. 
- Doopcomité 17u30 aanwezig op de nadoop. 

- #nimeerbrakken 
- Kelder was nog niet proper deze middag! 

- Dit stond in de groep en ze hebben het niet gedaan! 



- Ze zullen gestraft worden op de nadoop godverdomme. 
- Maak vanaf nu een shiftenlijst voor kelder-kuisen aan. Op deze manier zijn 

het niet altijd dezelfde schachten die kuisen. 
Sport: 

- Volleybal 
- We waren met vier. 
- We hebben één keer gewonnen! 

- Basket 
- Broer van Blokkie kan niet. 
- Blokkie komt 
- Sander komt. 
- Vincent komt. 
- Jacob nog contacteren. 
- We hebben een kans tegen Politea. 

- AA Gent betaling 
- Kwinten regelt het zelf en daarna met Maggie 
- Bijna iedereen heeft betaalt. 

- Sporters lokken 
- Maak facebook evenementen voor elke sport aan. 

- Nodig hier, indien nodig, mensen voor uit als je niemand vindt. 
- Probeer ook als je echt niemand vindt persoonlijke berichtjes te sturen. 

Cultuur: 
- Evaluatie lasershoot 

- Geestig 
- Iedereen heeft zich geamuseerd. 
- Jammer dat er weinig praesidium was. 
- Bonnen waren in orde. 
- Betaling is in orde. 
- Schachten kunnen niet schieten. Maar nathan wel op Manon. zing 

- Spelletjesavond 
- We mogen de spelletjes lenen van Prime. Ze vragen wel €15 huur omdat ze 

deze zelf aankopen. Geen probleem dit is geen geld. 
- Reserveer op tijd A3 Blokkie.  

- Evaluatie quiz van geologen/vlak 
- Bijna zuipbeker… 
- Zat worden op een quiz... Oooh mooie studententijd. 
- Tuur zo moet het dus niet. Hogere kwaliteit van vragen en geen multiple 

choice op onze quiz. 
- Bulshit dat er twee VLAK rondes waren. 

 
Scriptor: 

- Deadline volgende strakske 30/11. 
- Zit achter de mensen aan die nog hun deel moeten schrijven. 
- Cover vragen aan Lot en anders doet Sarah het wel. 

Feest: 
- Bierkoning 



- Frietpot moet nog opgekuist worden. 
- Julien Kapot 
- Frituren op 180! 
- Julien regelt schema. 
- Merci aan de vader van Apo. 

- Thema clubavond (Sinterklaas) 
- Julien laat u schachten het sinterklaaspak wassen. 
- Sinterklaas is niet echt!!! Wat???!! 
- Fix wat schachten als zwarte pieten. 
- Koop wat snoepkes hiervoor. 
- Lucas heeft nog veel zakskes voor de ereleden om snoep in te doen. De rest 

hiervan kan gebruikt worden. 
Cursus: 

- Boeken E&M en G&O 
- Zet de inschrijvingen open (volgende week) tot net voor nieuwjaar. 

- Stuur ook herinneringsberichten rond dat mensen zeker op voorhand 
weten dat ze een exemplaar kunnen kopen. 

Varia: 
- De tankers 

- Wie doet er mee? 
- Maggie, Julien, Alex, DaviT, Blokkie, Julie, Nathan 

- Tank-Senior: Alex 
- Alex zal een vergadering plannen om de functies uit te delen. 

- 24-uur van de kelder 
- Werk tegen volgende week een concreet plan uit DaviT en leg dit dan voor 

aan de vergadering. 
- Evaluatie Hermes-cantus 

- Blokkie was zat! 
- WiNA heeft een pappenheimer ingezet na het stille gedeelte. Homokring 

confirmed. 
- Regen... zoveel regen… 

- Verjaardag Francis  
- Heeujjj 

- Plechtig gedeelte Alex 
- Zet Alex zijn nieuwe lint op zijn schulden. 

- Lara haar moeder mogelijks gratis vat? 
- “Gaat er iemand mee frietjes eten” -Maggie 
- BBQ’s  (van de geologen) van WiNA-dag 1 moeten nog gekuist worden! Alex. 
- Wedden op wanneer julien gaat kotsen? 
- Francis swaged met zijn nek. 
- The alliance 

- Verkopen wij ook tickets? 
- We maken een activiteit aan en mensen die willen schrijven zich in waarop 

wij dan die tickets zullen aanvragen. 
- In detail op volgende vergadering bespreken. 

- Laat de kleine kelder wat proper achter aub! 



- Fuck Apo en heel Griekeland. 
 


