
Vergadering 7/03 
 
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Alex, Segers, Julien, Kwinten, Sarah, DaviT, Joshua, Tuur, Julie, 
Maggie, Tamos, Nathan 
Afwezig: 
Te laat: Apo 
 
Praeses: 

- Vrijwilligers Dies Natalis 
- Voor 2u shift op gewoon uur krijg je gratis ticket. 
- Shift van 1u na 01u s’nachts: gratis toegang voor één gewerkte shift. 
- Namen:  (op de fuif liefst rond 01u of 2u lang juist voor 01u) 

- Tamos 
- Blokkie 
- Kwinten 

- Bicky’s @s9 
- 25/04 of 2/05 
- Het wordt: 2/05 de dag na de kroegentocht. 
- Blokkie maakt evenement aan en shiften lijst. 
- We zetten op om 10u30 (shiften beginnen) en we beginnen te verkopen om 

11u. 
- We sluiten tegen 15u of tot het op is. 

- WWW 
- Mail verstuurt: als die datum niet werkt zal het moeilijk worden om WWW nog 

te organiseren. 
- De datum blijft tevens dezelfde. Als ze een andere datum voorstellen dan 

zetten we dat in de groep om te bespreken 
- Prime wilt onze winkelkar lenen. 

- Het zou om de 22/03 gaan. Dit is normaal geen probleem. 
Vice: 

- Ereledencertificaat voor Nieleke 
- Komt in orde. 

- Ereledenactiviteit 
- Komt in orde 

Penning: 
- Geld Maxim zou in orde moeten zijn 

- Het zou zelf geregeld moeten zijn geweest met Kevin 
- Als ge Kevin en Maxim tegelijkertijd in de Cb ziet meld het dan aan Blokkie 

en/of Maggie. Bijvoorbeeld: tijdens de 12 uren cantus 
- Boete skireis 

- Boete valt nog mee. 
- De boete moet wel zo SNEL MOGELIJK betaalt worden. 
- WiNA schiet voor (voor de rest van de kringen) lijkt het snelste en beste idee. 
- Vergeet niet dat het VLAK ook meedeed.  

- MC in orde: 



- Mattias aan Maggie 
- Peck, Bram aan Blokkie BSc 
- OK! 
- MC comité 9 euro terug van 18 

- Jeneveravond vorig jaar ook verlies maar er waren toen flessen over. 
IT: 

- Gotcha 
- DaviT is de moderator van het spel. Roep als moderator niet informatie rond 

die het spel verstoort. 
- Het gaat goed met het systeem. 
- Vanaf volgend jaar kunnen alleen mensen die hun lidgeld hebben betaalt 

meedoen. 
- Lan der wetenschappen 

- Al een heleboel IT’ers hebben geantwoord. 
- Zaag op de IT’ers die nog niet hebben geantwoord. 

- Studiehulp 
- Verwijder die random Geologica/Geografica mastervakken. 

- Plan Dev-team vergadering en deel uw kennis. Zorg dat het in orde komt! 
- DNS record kopen 

- Zou €5 per jaar zijn 
- Ja er is budget voor. 

PR-extern: 
- Contract is afgegeven aan Kevin 

- Vraag eens of het al in orde is. 
- Sponsors 

- Komt in orde 
PR-intern:. 

- Posters die weg moeten zijn weg. 
Schachtentemmer: 

- Ontbossingen 
- Apo heeft het mee. 
- Iedereen wou het zien. WiNA is een homo kring confirmed. 

- Twaalf Uren Cantus 
- Overzicht van wie wanneer leidt? 

- Blokkie zal het doorsturen en vermeld nu al het schema. 
- Lisa komt niet af 
- Jorg waarschijnlijk niet 

- Gelegenheid codices zijn doorgestuurd en worden geleverd. 
- Julien zorg voor diploma’s 
- Spoor mogelijks de schachten aan om het thema uit te voeren (verkleden 

etc). 
- Tijdens de delen laten we niemand meer binnen. 
- Zorg dat het vat op tijd is aangesloten. 
- De dag op voorhand op facebook posten dat we om 15u05 niemand meer 

binnenlaten. 
- Praesidium moet ten laatste aanwezig zijn om 14u45. 



- Maggie heeft een betalingssysteem. 
- Segers: zou leuk zijn dat er een foto is van wie er allemaal is vanaf het begin. 

 
Sport: 

- IFK badminton 
- Blijkbaar toch matig succes. 
- 4 spelers bij geklasseerd 

- 12 urenloop 
- Blijkbaar krijgen we geen mails van 12 urenloop. 
- Spotjes geef het door aan het FK zodat jullie die mails wel krijgen. 

Cultuur:. 
- (test)Quiz 

- Fuck verkopen van nootjes 
- Weinig inschrijvingen op het moment maar komt in orde. 

- Quizcomité 
- Vergadering: Woensdag 8/03 spreek af onder de middag  
- Spreek af in de kelder tussen 13u - 16u. 
- Kom af als ge kunt. De taken worden dan gewoon verdeeld. 

- Karaoké 
- Alex heeft die week een auto. Stuur hem wanneer hij met de auto zou moeten 

komen. 
- Het materiaal plaatsen we dan tijdelijk eventjes op Alex zijn kot om die avond 

snel te kunnen opstellen op de CB. 
Scriptor: 

- Glabalstrakske 
- Nog niet af. 
- Fuck galabalstrakske? 

- Geen geld meer uitgeven sinds dat het toch niet echt gaat lukken. 
- Als het maandag (van de galabal week) nog kan geleverd worden dan 

doen we het nog. 
- Als het niet tegen maandag kan dan doen we geen galabalstrakske. 

- Volgend strakske 
- Zal goed gevuld zijn. 
- Deadline: Woensdag 15/03 
- Zet dit op facebook. 
- Vraag desnoods aan Sam om te helpen als ge zelf niet veel tijd hebt. 

Feest: 
- Galabal 

- Wie gaat er niet mee gaan eten? 
- Nathan 
- Maggie 
- Segers 
- Alex 
- Julie 
- DaviT 
- Lucas 



- Julien 
- Kwinten 

- Mensen die wel meegaan niet vergeten om u in te schrijven. 
- DJ neemt zijn eigen materiaal mee en komt het ook opzetten en afbreken. 
- Tickets? Verkoop gaat redelijk goed.  
- Maggie heeft extra tickets nodig. 
- Segers zet online dat er vanavond tickets verkrijgbaar zijn. 

- Evaluatie Disney-avond 
- Leuk 
- Playlist kon beter 
- Blokkie mag nooit meer DJ zijn. Het praesidium has spoken! 
- Segers zijn spel was fantastisch. Hij krijgt een gratis pintje. 
- Niet verkleden 

- Alex 
- Davit  
- Maggie 

- Chinese loempia-avond 
- Aanwezig om 20u 
- Feestjes zorgen dat alles er staat. 
- Er zal moeten worden gefrituurt aan de kikkerkant. 
- Wees nuchter op u shift. 
- Geen gratis vat. 

- Top 81 
- Wel Gratis vat! 
- Er zijn al meer dan 81 suggesties 
- Zet online (feestjes): dat er tot morgen (08/03) nacht nog kan 

gestemd/geplaatst worden. 
Cursus: 

- Vuilbakken opkuisen aub 
- Schacht gaat dit regelen 

Varia: 
- BSc for life 
- WiNAK clublied op GBK cantus = best ever 
- Maggie frietjes zoals gewoonlijk. 
- Paarden in de mond kijken is onbeleefd. 
- Wie gaat er naar het VTK galabal?  

- Julien 
- Kwinten 

- Galabal van de Chemica? 
- Niemand 

- Alex praat 
- Kwinten kan niet om met stress 

- Paardenwijven zijn saai 
- Trein passeert 
- Tchuu Tchuuu Tchuuu 

 



 


