
Vergadering 14/02 
 
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Maggie, Alex, Nathan, Julie, Tamos, Emile, David, Kwinten, 
Julie, Tuur 
Afwezig: Apo 
Te laat: Sarah, Theo 
 
Praeses: 

- --Cursus 
- Anoek is weg :’( 
- Er wordt gevraagd of we een nieuwe cursus willen. 
- Het praesidium beslist om geen nieuwe cursus te zoeken. 
- We zullen haar lint aan haar geven als aandenken. Op het einde van het jaar. 

- RSCB 2 
- Kevin is er snel bij. 
- Deze zal binnenkort plaatsvinden 
- Paar puntjes die we zouden aanbrengen: 

- We hebben geen puntjes. 
- Verbroedering der CB’s 

- Vindt ooit plaats liefst in de toekomst. 
- Voorlopige datum: Maandag 24/04 
- Er mag maar 5 man mee van de WiNA. Tegen dan kijken we wie er mee wil. 

- Infovoormiddagen ICC (18/03) 
- Er is ons gevraagd om vrijwilligers te sturen om info te geven aan eerstejaars.  
- Per richting sturen we 2 man. 
- Fysica: 

- Alex 
- Blokkie als het echt moet 

- Wiskunde: 
- Nathan 
- ... 

- Informatica 
- Tamos 
- Julien 

Vice: 
- Ereledenactiviteit 

- Vrijdag 31/03 of 28/04? 
- 28/04 wordt het 

- Oudezakkencantus 
- Ik zal mail sturen/facebook 

- Certificaat + erelidkaart Nieleke + voorstellen van Hugues 
Penning: 

- Geld guido 
- GBK en CHEMICA hebben al betaalt 

- Massacantus 



- Bram, Peck en mathias moeten nog betalen. 
- Spreek ze nog eens aan. 

- Geld is gestort van medewerkers 
- Ruben is fantastisch 

- We hebben winst gemaakt in het eerste semester. Jeej! 
- Kassa voor donderdag niet vergeten. 

 
IT: 

- Data foto’s op site 
- Komt in orde. 

- LAN Der wetenschappen 
- Dit ligt vast op 03/05 
- Begin zo snel mogelijk met de ‘webbers’ dit af te spreken. 

 
PR-extern: 

- Kasteelbier enzo doorgestuurd? 
- Nog niet. 

- Contract cb nu al getekend? 
- Alex heeft het bij vanavond. 

- Sponsors van het galabal komen deze week in orde. 
- Morgen de mails beantworden  

PR-intern: 
- Goe bezig posters hangen op. 

Schachtentemmer: 
- Vriendjes en familiecantus 

- Herinneren aan inschrijven! 
- De inschrijvingen sluiten de dag ervoor. 
- Sturen naar sam om oefencodices te maken. 
- Algemene regel: Als u vriendje wordt gestraft wordt ge zelf ook gestraft. 
- Vriendjes van schachten die gedoopt zijn zullen geen schachten zijn maar 

mogen wel bij de schachten zitten maar moeten wel luisteren naar julien voor 
de stilte. 

- Niet verplicht want is vrijdag. 
- Themacantus 

- Cantus Cantus is geen Cantus. 
- Bedenk deftig thema. 
- het wordt waarschijnlijk: back to the roots 
- Of noem het gewoon open cantus. 

- Schachtendiner 
- Plan het eens 
- Zal samenvallen met kotrolling. 
- Komt in orde. 
- Enkel voor doopcomité 

- Toyboys 28/02 
- Dit is de preselectie 
- Zet dit in de schachtengroep 



- Duid vrijwilligers aan als er geen zijn. 
- Ontbossingen 

- Julie Julien heeft een potje nodig. 
- Anoek ook 
- Apo ook 

Sport: 
- Evaluatie Skireis 

- Fuck de VTK 
- Organisatorisch was het een flop. 
- Dank zij de VTK hadden we blijkbaar geen deftige sneeuwkettingen 
- Snowblend was te weinig aanwezig. 
- Er is morgen evaluatie hiervan met de andere wetenschappen. 

- Hier zullen de details worden besproken van de evaluatie 
- Twas wel leuk buiten de organisatie. 
- Apré ski was beter dan vorig jaar. 
- WiNA waren vrijdag blijkbaar plooiers. 

- Datum’s van de sportactiviteiten nog online zetten voor dit semester. 
Cultuur: 

- Spelletjesavond 
- Drank = ok 
- Er is genoeg frisdrank. 
- Shiften online zetten. 

- Quiz 
- Testquiz 

- Met heel het praesidium. 
- Iedereen die niet in het comite zit moeten de vragen ‘testen’. 
- Zet de afspraken hierond op het algemeen praesidium pagina. 

- Al veel vragen kunnen maken. 
- Comité zou nog eens samen moeten zitten. Spreek af. 
- Al een paar rondes zijn volledig af. 
- Kwinten en Tuur kijk de vragen eens wa na op het forum en vermeld 

eventuele aanpassing. 
- Vaten zijn al gefixt 
- Op de dag zelf moeten we om de tap. 
- We zijn aan een goed tempo bezig. 

- Karaoke 
- Op tijd evenement online 
- Op tijd voor toestel kijken. 
- Bespreek met Kevin voor een scherm. Kunt ge fixen met stad gent. 
- Vraag eens aan Robin van vorig jaar hoe dat hij het deed. 
- Vraag na bij maggie of het financieel in orde is. 

Scriptor: 
- Volgend strakske 

- Tegen 24/03 
- Als er activiteiten gebeurd zijn beginnen communiceren met de mensen. 
- Zit zelf achter de mensen aan. 



- Het zal wa snel zijn na het Galabalstrakske maar lukt wel. 
- Galabalstrakske niet vergeten. 

- Puur op het galabal gericht. 
- Niet teveel random shit. 
- Galabal thema’s en vooral sponsors. 
- Vraag wa rond voor ideeën bij sam. 
- Het galabal strakske moet maandag voor het galabal er liggen. 
- Vraag aan Alex voor sponsors. 

Feest: 
- Jeneveravond 

- Julien vergeet uw jenever niet 
- Iedereen neem flessen mee. 
- Lucas neemt kassa mee. 
- Lucas en Maggie switchen hun shift 
- Tussen 10u en 10u30 zullen de peperjenevers worden uitgedeeld. 
- Maggie en Tuur zullen te laat zijn. 
- Alex geeft badge voor het glas aan Emile. 
- Vuilniszakken en ducttape niet vergeten. 
- Iedereen attent om 21u. 
- Apo komt niet. 

- NDW 
- Hier is woensdag 15/02 vergadering voor. 
- Niet iedereen zal een shift moeten doen. 
- Alle details worden op vergadering geregeld. 
- Iedereen is vanaf het begin aanwezig. (David zal te laat zijn) 

- Chinese loempia avond -> vat voor Kevin zijn verjaardag (dat kevin zet!) 
- 7/03 
- We zetten zelf geen vat. 
- Spreek met Apo op tijd af voor naar de winkel 
- Spreek kevin aan voor de diepvries.  

- Galabal 
- Binnen goede maand. 
- Jon van’t genoegen gaf een prijs om DJ te zijn. 
- In het galabal comité worden de details besproken. 
- Als ge fotografen of DJ’s kent laat het weten. 

Cursus: 
- Hulp bij shifts 

- Vrijwilligers: 
- David 
- Tamos 

- Vrijwilligers vul de shiften aan op het document. 
- Fysica boeken 

- Poelman vergeten te sturen voor electronica. 
- Nathan mailt naar poelman voor het boek. 
- Emile vraagt in de groep voor wie het boek nodig heeft. Want niet 

iedereen zal het nodig hebben. 



- Wiki is aangepast zodat ze het volgend jaar niet nog eens doen. 
- Subatomaire I laat het dit jaar gewoon aan de studenten over. 
- Boeken EM en Golven komt in orde. Ze worden verkocht. De helft is 

ongeveer weg. 
- Er was een extra lid vergeet hem op de site geen lid te maken. 
- Print de cursussen van Minerva af en verkoop deze. Vraag hiervoor rondt voor wie 

deze zou willen. 
- Recht van intellectueel eigendom op de site aanpassen. 

Varia: 
- Evaluatie FK-receptie 

- Sarah = kots 
- Jammer dat er weinig volk was. 
- De Mol is chill 
- Bouba is mol confirmed 
- Was wel plezant. 
- Mensen die er niet waren hadden ongelijk. 
- Fact: Iedereen was zat. 

- Julie moet koken voor nieleke 
- Julie fix 
- Er worden wat sexistische opmerkingen gemaakt...Uiteraard 

- Anti-alliancecantus chemica 
- Volgende week donderdag. 
- We mogen met vijf komen: 

- Tamos (kan als VGK) 
- David 

- We moeten respect hebben voor de senior. 
- Hermes cantus wie komt? 

- Tamos...Alleen 
- Vergadering was fucking snel boii 
- fuck Apo 
- Fuck emile zijn moeder. We hebben toestemming. 
- David heeft geen nut 
- Alex zijn schoonouders komen naar vriendjes en familie. 
- Maggie komt geen frietjes eten… Wat! 
- Trein passeert 

- Chuku chuke mijn ballen 
- tchuu...tchuu... ja 


