
Vergadering 13/12 
 
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Maggie, Julien, Segers, Julie, DaviT, Kwinten, Anoek, Apo, 
Nathan, Tomas, Alex, Sarah, Tuur, Theo 
Afwezig:  
Te laat:  
 
Praeses: 

- Massacantus 
- Zeden 

- Safa -in orde 
- Medewerkers: (Moeten maar 9€ betalen, maggie fix) 

- 3 voor de voormiddag -check  
- Sander 
- Margo 
- Arthur 

- 4 voor ‘s nachts -check 
- Jorik 
- Vincent 
- Lars 
- Thomas 

- De medewerkers die hun job niet doen rekenen we de volle prijs aan. 
Dus een extra €9. 

- Tickets over… 
- Niels  
- Robert 
- Chiara 
- Met de extra persoon waarvoor we toch hadden besteld komt dit neer 

op 2 extra kaarten. We hebben die van Niels en Robert al kunnen 
weggeven. 

- We proberen deze kaarten nog te verdelen. Als dit ons niet lukt zal 
Chiara de volle prijs moeten betalen van haar ticket 

- De twee personen die we niet kennen zijn mogelijks vrienden van 
kasper als hij hier voor komt dan kan hij deze gewoon kopen. 

- Plaatsen 
- We hebben dezelfde vaste plaatsen als vorig jaar. 

- Vlag 
- Julien regel een schacht die deze komt halen. 
- Blokkie zit waarschijnlijk in de kelder om deze te geven. 

- Kassa (enveloppe) 
- Maggie neem er een mee en stop deze in uw jas. 

- Blokkie zal de algemene regels posten. 
- VGK 

- Mogen dit jaar de eerste keer weer meedoen 



- Blijkbaar moeten hun schachten proberen potten, linten en vlaggen te 
stelen 

- In het geval dat dit waar is: let op. 
- Amuseer u! 

 
 
Vice: 

- Niets belangrijk. 
 
Penning: 

- Al iets zien passeren ivm guido? 
- Neen 
- Maggie zal ook nog eens posten in de penning groep. 

- Film 
- Er zat €4 te weinig in de kassa. 
- Op het einde was het wa snel dus waarschijnlijk daar een misrekening 

gebeurt. 
- Blokkie nog terugstorten 
- Segers moet tevens terug betaald krijgen 

- Dit mag evengoed op het einde van het jaar. 
 
IT: 

- Alex geraakte binnen op de server zonder iets te doen, random getypt password. In 
de kelder 

- Check het eens. 
 
PR-extern: 

- Reminder: Sponsortocht! 
- Iedereen heeft ze gedaan. 
- Aplaus. 

- Volgend jaar misschien duidelijker vermelden dat in natura sponsoren ook kan. 
- Alex zet op de WiKi dat de volgorde opbouwend in de plaats van afdalend 

moeten vermeld worden. 
- Alex laat volgend semester weten hoeveel de sponsortocht heeft opgebracht. 
- Sponsoring kasteelbier doorsturen, Alex. 
- Shot Glazen fixe. Via filiers 

PR-intern: 
- Kerstfoto maken! 

Schachtentemmer: 
-  

Sport: 
- Skireis 

- Naar marie gebeld 
- Extra bedden al teruggegeven. 
- Het zal €150 per bed boete worden. 
- We hebben al drie extra inschrijvingen sinds volgende week. 



- Chemica, VLAK en GBK hebben al gedeeld. 
- Hopelijk krijgen we alle inschrijvingen gevuld. 
- Praesidium bediscussieerd het idee om een skireis met enkel de WiNA te 

organiseren. 
- Als je mensen kent je kan ten laatste op de 23ste inschrijven! 

- Evaluatie badminton  
- We waren met drie. 
- Theo en Ferre zijn uit hun groep geraakt. 
- We hebben twee mensen in de achtste finale gehad. 
- Proficiat: Theo, Ferre en Kwinten (om mee te doen) 

- Evaluatie basket 
- Heel tof 
- Merci aan alle deelnemers 
- En de cheerleaders waren ook heel cool. 

- Na hun komst ging het wel wat minder :p 
- Nog goed stand gehouden tegen de HILOK 

- Zeker niet onder gedaan. 
- Blokkie heeft nie moete kotse! 
- “Positieve nederlaag” - Blokkie 

- Fix dat de grote schaal met frituurolie uit de kleine kelder is. Deze is nog van SdW 
Cultuur: 

- Evaluatie filmavond 
- Goeie film! 
- Twas tof 
- Iedereen was aanwezig 
- Een paar laatkomers. 
- In het vervolg misschien wat vroeger afspreken. 
- Achteraf gaan drinken was leuk. 

- Quiz 
- Als je je als quizcomité verveeld tijdens de blok werk wat aan de vragen. 
- De quiz valt namelijk op week drie. 

Scriptor: 
- Levering strakske 

- Is toch in orde gekomen. 
- Donderdag of woensdag in week 12 is wel te laat.  
- De volgende laatste week zeker zijn dat het maandag wordt geleverd. 

- Voor de sportjes 
- Probeer wat foto’s te trekken op de activiteiten voor het strakske. 
- Julie stuur de foto’s van de basket naar Segers door. 

Feest: 
- Evaluatie Sint en pint 

- Was goed 
- DaviT en Julien waren er jammer genoeg niet ;) 
- De Sint zet volgend jaar vijf vaten! Zet het op de Wiki. 

- Alliance 
- We zijn een van de enige die niet meedoen 



- Er zijn er 7 die niet meedoen 
- Chemica en WiNA doen als enigste van de wetenschappen niet mee. 

- Misschien niet zo handig met NdW 
- Maar boeit eigenlijk niet zo hard. 

- Julien gaat dood op de jeneveravond. 
Cursus: 

- Cursusjes zijn eens gaan melden in de les omtrent E&M, G&O. 
- Vrielinck heeft nog niet geantwoord. Mail nog eens. Alex zal ook eens langsgaan 

omdat hij daar toch moet zijn. 
- Herinneringsmails versturen tijdens de inhaalweek. 

Varia: 
- Politiecontrole! 
- Theo betaalt zijn schacht. 
- DaviT kan geen Russisch van Spaans onderscheiden. 
- DaviT is debiel 
- We weten niet wie ons kado heeft. 
- Apo heeft een leuke foto van Maggie 

- Hij post deze in het praesidium gesprek. 
- Prime had gevraagd naar kalender. Alex fixed 
- Maggie vindt het erg dat we geen frieten gaan eten. 
- Trein passeert. 

- Tchu Tchu Tchu Tchu 


