
Vergadering 28/02 
 
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Magie, Julie, Nathan, Segers, Kwinten, Julie, Alex, Tamos, Tuur, 
Theo, Joshua, DaviT 
Afwezig: 
Te laat: Apo, Sarah 
 
Praeses: 

- Verbroederingscantus der wetenschappen 
- Datum is nog steeds dezelfde 
- Vlak doet niet mee. 
- De schachtentemmer zou moeten kunnen beslissen om zijn schachten niet te 

doen luisteren. Vermeld dit. 
- Julien regeldt de sleutels. 

- RSCB 
- Er waren veel shotjes 
- Belangrijke puntjes: 

- Verdeling van de vaten worden binnenkort doorgestuurt 
- Betaling was in orde van ons omtrent vaten. 
- Zalen worden aangepast blabla 
- Fuck die schimmel: daar wordt aan gewerkt. 
- Chinese loempia: Verjaardag van kevin. Kevin gaat een traktatie 

voorzien. Afhankelijk hiervan zetten we mogelijks een vat. 
- 24u van de canard. Onze 12 uren cantus. Alle kringen/clubs voorzien 

een activiteit wij zouden die van de 4u-6u blok moeten regelen. 
Mogelijkheid: de cantus kuis activiteit. We gaan vragen of dit niet 
mogelijks verplaatst kan worden omdat wij juist 12uur hebben 
gecantused. 

- Cantus van de CB 10u-12u 
- Spitbullnight 2 
- Verbroedering van de CB gaat verzet worden.  

- FK quiz 
- Zelfde dag als 12uur cantus. 
- We kunnen met 5: 

- Niemand 
- Praesidiumactiviteit 

- Een gezellige BBQ zonder Maggie. 
- Bring your own flesh 
- WiNA betaalt drank. 

- Een keer rondvragen voor wat we willen. 
- Datum: 11/05 
- De VM’s moge komen. 

Vice: 
- Ereledenactiviteit 

- Ik ga mail sturen. 



Penning: 
- Geld guido 

- Alles in orde. 
- Niet te geloven. 

- Massacantus 
- Blokkie moet sturen want Maggie durft niet. 
- Komt in orde 

- Jeneveravond 
- We hebben een klein beetje verlies geleden. 

- Vriendjes en familie 
- We hebben winst gemaakt. 

- NdW 
- Alles doorgegeven 

IT: 
- LAN der wetenschappen 

- Chemica heeft al geantwoord de rest nog niet. 
- Meld ons de updates en verlies het niet uit oogt. 

- Bugs en voorstellen nog steeds een 404. 
- Gotcha? 

- Het sluit zondag. Mensen die zich na zondag inschrijven beginnen dood. 
- De cursusjes verkopen spuitjes.aan €0.5. 

 
PR-extern: 

- Contract cb nu al getekend? 
- Alex heeft contracten bij dus wordt normaal vanavond geregeld. 

- Kasteelbier 
- Nog mailen 
- Vraag kassatickets aan Maggie 

PR-intern:. 
- Goe bezig hé. 

Schachtentemmer: 
- Evaluatie vriendjes- en familiecantus 

- Twas tof 
- Er was veel man. 
- 4.5 vaten op gedronken. 
- Er werd veel gezaagd. Wij noemen geen namen. 
- We hebben een paar mensen impotent verklaard. 
- Lars was. Helemaal naar de kloten. 

- Ontbossingen 
- Apo tegen volgende week in orde of het gebeurd op de cantus. 

- Toy-boy valt samen met de ontgroening. Dus da gaat nie gaan. 
- Twaalf Uren Cantus 

- Blokkie heeft rondgestuurd voor pro-senioren. 
- Zo veel mogelijk temers en senioren van één jaar bijeen. 
- Maak aan de schachten ook duidelijk wat hun job is. 
- Er wordt een schema. 



- We sluiten de deuren om 15u05 zodat we exact kunnen beginnen om 15u14. 
- Praesidium moet er zijn om 14u30 zodat we op het gemak kunnen opstellen. 
- Sam regelt codices. 
- Blokkie regelt schema zo snel mogelijk.  
- Prijzen: 

- Voor delen: €6 voor eerste deel en €4 voor elk volgend systeem. 
- Voor de hele cantus: €16 voor leden (€14 voor praesidium) en €20 

voor niet-leden. 
- FK-senioren betalen voor de volledige 12uur dezelfde prijs als 

praesidium (€14). 
- We nodigen de andere WiNA’s uit. Zij betalen de gewone leden prijs. 

- Aan julien voor naar het FK 
- Zorg dat er meer mensen per kring mee mogen doen aan hearthstone. 
- Julien zal zien wat hij kan doen. 

 
Sport: 

- Batminton 
- Inschrijvingen worden voor onze ogen geregeld. 

- Vergadering van de sportjes 
- Esport wordt verplaatst 
- 12 urenloop: Vanuit de HILOK vonden ze dat te weinig vrouwen liepen. Hun 

voorstel een vrouwe ronde waar alleen vrouwen mogen rennen. Dit jaar is het 
weer op sint-pieters  

- Tristan van Snowblend heeft gebeld. 
- Afgesproken op de Astrid deze donderdag om 17u. 

Cultuur:. 
- Karaoke 

- Iets gevonden maar het zou 150€ kosten. 
- Ze komen het leveren of ophalen. Leveren is wel €50 duurder. 
- Kevin heeft mogelijks zelf een karaoke installatie. Pols hier naar bij hem. 
- Alex heeft die week de auto in Gent en kan dus mogelijk hem gaan halen als 

kevin geen installatie heeft. 
- Ge kunt liedjes pakketten bijkopen op het systeem. We zouden studio 100 er 

bij nemen. 
- Quiz 

- Maak mogelijks meer reclame voor dit event. Er zijn wat weinig inschrijvingen. 
Scriptor: 

- Galabalstrakske: 
- Deadline: Maandag 6 maart (volgende week) 
- Wie wilt column schrijven want rip mijn tijd 

- Nathan wilt mogelijk wa galabal zever schrijven 
- Sarah is mogelijks ook geïnteresseerd: Hoe moet ge een jongen uit 

vragen. 
- Feestjes kunnen mogelijk wat over de locatie praten. 

- Plaats in de groep voor extra hulp.  
- Gewoon Strakske: 



- Deadline 1: Woensdag 15 maart 
- Deadline 2: Zondag 19 maart (voor het Galabal) 
- Week van 27 maart in de rekken 
- Spelletjesavond voor Tuur 
- Zwemmen en badminton voor sportjes 
- Temmer 12 uren cantus en vriendjes en familie en massacantus. 
- Jenever Disney en loempia voor feest. 

Feest: 
- Evaluatie NDW 

- De feestjes weten niet veel van de avond. 
- Alles blijkt op te zijn. 
- Het UZ was tof volgens julien. 
- Glasafval nog opruimen. Julien regelt schachten hiervoor. 
- Als het blijft liggen dan drinken we die op op onze gezellige BBQ. 
- Er moet een oogcontactgraaf komen voor Vincent. 

- Galabal 
- Maggie zorgt dat ge vanaf nu de kassa mee hebt voor tickets.  
- Maggie zorg dat ge tickets mee hebt. 
- Kwinten kan niet komen. 

- Disney-avond 
- Iedereen verkleed komen! 
- Tussen 21u en 21u30 aanwezig. 
- We zetten de rest van het vat van de cantus. 

- Chinese loempia-avond  
- kevin vermeld dat het eten aan de voorkant moet zijn. 
- Bespreek de details omtrent verlengkabels etc met kevin. 
- Hoeveelheid: baseer u op bitterballenavond en werk uit hoe dat loempia’s 

vergelijken met bitterballen. 
- We hebben een auto nodig. Sarah check eerst of ze zelf kan en als het niet 

kan bij het praesidium. 
- Top 81 

- Davit regel het systeem om te stemmen. 
Cursus: 

- Examens van vorig jaar 
- Als ge die op papier hebt geef ze dan af. 

- Julie zal morgen in de les gaan vragen voor de E&M en G&O boeken. 
- Geantwoord op mail. 

Varia: 
- Theo zijn bak is nog niet op. 
- Zet die fles wijn is in de frigo voor de BBQ. 
- Gelukkige verjaardag Theo 
- Fuck julien 
- Wie gaat er mee frietjes eten? - Maggie 
- We kunnen €30 verdienen met zuipen voor een onderzoek. Zet de link in de 

praesidiumgroep. 
- Trein passeert 



- Chuuu chuuu op julien 
 
 


