
Vergadering 14/03 
 
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Theo, Julie, Tuur, Tom, DaviT, Julien, Segers, Alex, Kwinten, 
Maggie, Tamos 
Afwezig: Nathan 
Te laat: Sarah, Apo 
 
Praeses: 

- Vrijwilligers Dies Natalis: 
- Gevraagd of er nog vrijwilligers nodig waren. 
- We hebben wat op vorige vergadering besproken is doorgestuurt. 

- WWW 
- Negatief antwoord op de mail. 
- Zal niet doorgaan dit jaar 
- Ge kunt nie alles hebben hé. 
- Geen ramp want het is al druk genoeg in het tweede semester. 

- CDW 
- Er is een gesprek gestart met alle senioren 
- Het is verschoven naar 16/04. 
- De locatie is verplaatst naar karaoke. Er zou genoeg plaats moeten zijn. 
- Verdeling is al besproken.  

- Joke met Sam 
Blokkie met Arno 
Pieter met Keone 
Dikken(ruben) met Remi 
Dietger met Arno of Sam  

- De inschrijvingen worden twee weken op voorhand open gezet. 
- Er is maar plaats voor 20 man dus er zal op voorhand duidelijk vermeld 

worden dat de inschrijvingen open gaan. 
Vice: 

- Vorig verslag 
- Volgend jaar gotcha mensen alleen als leden: NIET dit jaar. 

- Ereledenactiviteit 
- Zet op kalender 

Penning: 
- Boete skireis 

- Nog niet gekeken/betaalt. 
- Er zijn nog geen reacties allen van de geologen. 
- Als het te lang duurt zaagt Blokkie bij de senioren. 

- NdW 
- GBK heeft ons goed geholpen. 
- We hebben ‘winst’ 

 
IT: 

- Gotcha 



- Het leeft 
- Zondag om 20u moet dat gereset worden. 

- Codesprint wordt nog een doodle voor gemaakt. 
PR-extern: 

- Contract CB 
- Nog niet teruggekregen. Vraag op clubavond eens. 

PR-intern:. 
- Goe bezig hé 

Schachtentemmer: 
- Evaluatie Twaalf Uren Cantus 

- Twas plezant. 
- jammer dat konijn niet kwam. 
- Kneukeltje voor sam die de volle 12 uur cantor was. 
- Niels deed nog een deeltje. 
- Curatio wijf was ambetant. 
- Systeem van moppen ging wel goed. 
- DaviT was er nie… 
- Tuur was er nie… 
- Sorry Julie dat we u bijna vergeten waren. 
- Cantus foto’s komen niet online maar wel in het strakske. 

- Themacantus: Tropiecantus 
- eindelijk een goed thema. 
- Cantus Cantus never forget 
- Evenement/facebook etc wordt zo snel mogelijk aangemaakt. 
- Zeg tegen schachten dat ze zich verkleden. 
- Zelfde systeem als vorige themacantus. 

Sport: 
- 12 uren loop 

- Tent en drank is al besteld. 
- De sportjes krijgen de mails niet direct aan. Blokkie stuurt ze door naar hun. 
- Iemand van de GBK heeft bijna alles al geregeld. Dus dit zou in orde moeten 

zijn. 
- Mails: Das het 12 uren comité en die zijn brak dus blokkie zal eventjes alles 

moeten doorsturen naar de sportjes. 
- Batminton 

- We hebben nog wat mensen nodig. Zet het in de sportgroep op facebook. 
- Als dat niet populair is beginnen zagen bij praesidium. 

Cultuur:. 
- (test)Quiz 

- Niet aanwezig: Nathan, Julien, Maggie, Apo, Davit 
- Morgen (15/03) om 18u in de kelder. 

- Karaoké 
- Alex is er al tegen 20u30 om op te zetten 
- Gratis vat: Segers zet online dat er nog een half vat van de cantus (21u30) 

wordt gezet. We zien nog ter plekken of er een extra vat wordt gezet. 
- Kwinten is er pas om 12u. 



- Quiz 
- Valt samen met de finale van de Mol. 
- Idee: beam de finale uit van de Mol op het grote scherm na de Quiz. 

- Check das leuk. 
- Julien ruimt op terwijl iedereen naar de Mol kijkt. 
- Zet dit op het evenement als dit doorgaat. 

- Shiften zeker op tijd online zetten (bar, vragen ophalen en drank uitdelen). 
Liefst dit weekend. 

- Tomas zal presenteren. 
Scriptor: 

- Glabalstrakske 
- Het is op tijd binnen. 

- Volgend strakske 
- Vergeet de deadlines niet! MORGEN! 

Feest: 
- Galabal 

- Heej 
- Sabam is ingediend. 
- Prom queen/king 

- Een stuk of 80 van die briefjes. Blokkie zijn pa print die af 
- Alex gaat morgen langs bij... 
- Mannen hebben een morig kroontje vrouwen een mooi. 
- Eten 

- We zijn met ongeveer 10 
- Zorg dat je weet wat iedereen wilt eten tegen donderdag. 
- Laat op tijd weten waar en hoelaat we afspreken. 

- Opzetten 
- We mogen vanaf 20u30 binnen 
- Er zal een shiften lijst komen. 
- De feestjes zullen laten weten wat de niet eters op voorhand moeten 

doen. 
- Bakplaat 

- Als ge iemand kent die een gastronomische bakplaat heeft met 
afmetingen 32.5 op 53. Laat het dan weten. Blokkie zal aan zijn broer 
eens vragen. 

- Moet niet exact zijn zolang de breedte genoeg is. 
- Als we het niet hebben doen we het in een kleine oven dan duurt het 

wat lang. 
- We doen cava met eigen cava. Normaal krijgen enkel ereleden een glaasje 

cava. 
- Voor zij die willen kun bij de mensen van de locatie zelf cava flessen kopen. 

- Evaluatie Chinese loempia-avond 
- Alles is op! 
- Veel volk van andere kringen/clubs 
- Er was zelf te weinig! 



- Volgende keer wel een paar dozen in de frigo zetten sommige waren op het 
einde doorweekt. 

- Kijk voor volgend jaar dat je dit plant op een cantus avond plant. Das bijna 
elke avond maar toch. 

- Blokkie en segers waren goeie DJ’s. 
- Foute top 

- blijven stemmen 
- Er is een gratis vat. We moeten enkel nog zien wanneer exact we het zetten. 
- Fuck runescape.  

Cursus: 
- Er liggen nog een pak van de gekochte boeken van E&M en G&O.  

- Stuur anders eens nog een reminder naar de eerstejaars zodat ze het zeker 
niet vergeten. 

Varia: 
- Fuck het pop-up festival en Apo 
- Pure vodka drinken om 16u is geen goed idee. 
- kwinten heeft last van kort termijn geheugen. 
- De zus van kwinten is een held. 
- Maybe its maybeleen 
- Alex heeft billijke vergoeding doorgestuurd naar Maggie. 
- Fuck segers zijn moeder. 
- Friteuse kuisen feestjes! 
- Wie gaat er frietjes eten. 
- Alle galabal tickets aan Maggie geven. 
- Trein passeert 

 


