Vergadering 6/12
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Theo, Julien, Nathan, Julie, Anoek, Tomas, Segers, Kwinten,
DaviT, Apo, Sarah, Alex, Maggie, Lars, Tuur, Yarrik, Hugues
Afwezig:
Te laat:
Praeses:
- WWW
- Julien heeft nog geen antwoord gekregen.
- Massacantus
- 65 tickets in totaal
- Zeden = Safa
- Medewerkers = check
- Tamelijk wat respons van de schachten.
- In totaal hebben we 7 vrijwillige medewerkers dus zullen we geen
boete moeten betalen.
- Deze personen zullen maar de helft van hun kaart moeten betalen.
- Afhaling zal nog worden gemeld.
- Massacantuscomité zal laten weten.
- Vanaf dat we ze hebben begint Maggie ze te verspreiden.
- Normaal gezien volgende clubavond.
- Yarrik krijgt de kaart van Niels.
- Secret santa
- Iedereen een naam gekregen?
- Ja
- €5 is de richtprijs
- VM’s mogen afkomen mits zij eten en drinken meenemen.
- Ze zitten wel niet in het kado systeem.
- Volgende week dinsdag (13/12)
- Breng zeker ook wat eten mee. Anders zitte we hier met alleen alcohol.
- Evaluatie Pannenkoeken@S9
- Het bakken ging goed
- We hadden de helft voorzien van vorig jaar.
- Als een gevolg hiervan waren ze wel vrij snel op.
- In het begin was het zeer druk daarna werd het wat rustiger. Tijdens de shift
van Sarah en Tomas was het ook zeer druk.
- Er was misschien net te weinig aangekocht maar het kwam goed uit.
Misschien volgend jaar toch iets meer kopen.
- Ook de chocomelk was snel op dus hiervan misschien ook meer kopen.
- We hadden wel te weinig pannen.
- Geld guido
- Maggie en blokkie hebben geregeld
- Blokkie heeft al vermeld aan de andere senioren dat ze moeten terug betalen.
- Vergaderingen moeten korter

Vice:
- Hoe vonden de ereleden het bezoek van de sint?
- Cursuskot opkuisen aub.
Penning:
- Wetenschappelijk galabalcommite
- Alex en Maggie zitten hier over samen.
- Geld filmtickets
- Blokkie heeft veel geld hiervoor voorgeschoten.
- Blokkie heeft nu positieve schulden.
- Maggie stort dit op Blokkie zijn rekening.
- Tuur zal €0.05 nodig hebben voor de betalingen ter plekke.
- Verslag
- Bitterballen: winst
- Nadoop: veel verlies door de vaten.
- SdW
- We hebben gehoord van de andere.
- Dit zal tegen volgend semester hopelijk geregeld zijn.
IT:
-

Niets

PR-extern:
- Reminder: Sponsortocht!
- Mensen ga op sponsortocht!
- Iedereen heeft ondertussen al ingepland.
- De VM’s zijn geweest.
- Antwoord op uw mails!
- Go Alex antwoord!
PR-intern:
- Niets
Schachtentemmer:
- Evaluatie Guidorolling
- Twas plezant.
- Julien was...Helemaal naar de klote!
- Iedereen ging rekt. Zeker na die tweede fles cava.
- Zeer grote opkomst. Meer dan verwacht.
- Maggie is gepakt op wildplassen.
- Maggie is blijkbaar een elektricien.
- Normaal moeten de schachten dood...Niet het doopcomité. Jongens toch.
- Zet alle opdrachten al online.
- De magic opdracht komt nog wel. Boeit niet dat die in tweede semester.
- Iets minder brakke sint zijn.
- In functie niet seniel zijn ;)
Sport:

-

Evaluatie AA-Gent
- Tof
- Saaie match.
- T’was koud.
- Iedereen was afgekomen.
- In het vervolg laten weten dat je geen rugzakken mag meenemen.
- Laatste kwartier was spannend.
- Evaluatie zwemmarathon
- Deftig
- We zijn 5de geworden.
- Das goed voor ons
- Er waren wel veel mensen die hebben afgezegd.
- Weinig Winezen aanwezig.
- Skireis
- Er moet meer reclame komen.
- We hebben veel te weinig mensen!
- We hebben er 90 nodig en hebben er nog maar net 50
- Nodig meer mensen uit op de skireis facebook activiteit!
- Meld ook aan de andere kringen dat zij dit doen!
- Vermeld de boete die we anders zullen moeten betalen.
- Zit meer achter de mensen is het idee.
- Een heel deel van de wetenschapskringen heeft de activiteit nog niet
gedeeld.
- Redelijk weinig Winezen komen op dit moment mee.
- Maak tevens reclame in het strakske.
Cultuur:
- Film
- Alles is in orde.
- Domme praesidiumleden beseffen niet dat de inschrijvingen sloten.
- Tuur ziet er naar uit.
- Spelletjesavond nog geen antwoord gekregen.
- Quiz
- Zeker de eerste week van het semester een vergadering hebben met
quizcomité.
Scriptor:
- Zal nog gedeeld worden om na te lezen waarna het wordt doorgestuurd.
- Relatief weinig tekst deze keer. t.o.v vorig strakske.
- Alles is binnen.
- T’zal in orde moeten komen.
Feest:
- Thema clubavond (Sinterklaas)
- Wordt leuk.
- DaviT wordt zwarte piet.
- Neem beide kostuums mee.
- We lenen het pak uit.
- Vat:

- Om 22u30 zetten we een vat.
- Segers laat weten op facebook.
Lucas neemt pakketjes mee met snoep.

Cursus:
- Niet iedereen kijkt naar zijn webmail, we gaan waarschijnlijk het ook eens gaan
zeggen in de les mechanica of LAM
- Redelijk veel mensen hebben nog niet laten weten of ze een boek hebben.
- Zit wat achter de mensen persoonlijk via facebook. Dan krijg je misschien
meer respons.
Varia:
- Evaluatie FK ICT-activiteit
- WiNA was aanwezig
- DaviT had foute lint aan...iedereen is offended en triggered.
- Julien was, op een of andere manier die niemand begrijpt, niet de zatste.
- Fuck you apo x10
- Apo je ziet er prachtig uit.
- Kwinten vermeld zijn mening over het te lang duren van de vergadering.

