Vergadering 21/03
Aanwezig: Blokkie, Kwinten, Emile, Alex, Nathan, David, Tomas, Julien, Theo, Apo,
Maggie, Sarah, Lucas, Tuur, Julie
Afwezig:
Te laat:
Praeses:
- Vrijwilligers Dies Natalis:
- Adriaan heeft iets gepost in de seniorengroep.
- Hij zal ons op de hoogte houden of onze vrijwilligers nog nodig zouden zijn.
- We laten hem weten dat het niet meer nodig is omdat het wat laat
gecommuniceerd is.
- Friteuse opgekuist!
Vice:
- Zie wudjes
- Heeft heel het jaar op niet betaald gestaan maar heeft blijkbaar wel betaald.
Maar voor ik de kaart had.
Penning:
- Blokkie zijn schulden?
- Nog niet doorgerekend
- Tegen volgende week in orde anders cantus.
- Apo heeft nog twee tickets op u schap gelegd
- Het wordt een leuke cantus.
- Boete skireis
- Chemica en geografica hebben al betaald.
- VLAK nog contacteren hieromtrent.
- GBK moet nog.
- NdW
- Geologen hebben betaald.
- Geografen hebben betaald.
- GBK hebben al betaald.
- Kassa lag in een open cursuskot omdat er werken waren. Is wel louche maar kunnen
niet echt iets aan doen.
- Kassa is daar nu weg maar zet ze daar wel terug want de boek van Golven
en Optica komt er aan.
- Ticketverkoop galabal
- Hoeveelheid verkocht en voor hoeveel doorgeven aan Alex voor Sabam.
- Sarah heeft opgemerkt dat er 18 over zijn (tickets).
- Deadline: 01/04!
IT:
-

Gotcha
- Random generator number fuck you!
- Tuur ge kunt er niets van.

-

Codesprint
- Doodle! Goe bezig.
- Stuur het nog door naar Tamos en andere die da willen.
- Fuck de Ugent. De server ligt teveel plat zonder dat het davit zijn schuld is.
PR-extern:
- Vanavond bij Kevin contract checken.
PR-intern:.
Schachtentemmer:
- Themacantus: Tropicantus
- Evenement aangemaakt en poster gemaakt.
- Er zullen strafjes in thema zijn: Cocktails als straf!
- Kom verkleed!
- Laat zeker tegen blokkie weten of er bezoekers komen.
- Laat u schachten in thema komen.
- Schachtendiner
- Volgende week woensdag!
- Proberen om een van de gratis vaten van de CB te pakken dan. Anders
zetten we een gewoon vat.
- Menu hebben we nog niet en een locatie ook nog niet.
- Zit er achter zodat da zeker in orde is.
- Zou jammer zijn als er weinig opkomst is. Leuke bonding tijd.
- Zet allergieën van het doopcomité als een lijst online.
- Bierkoninginlint
- Blijkbaar had blokkie da gekregen op de, hou u vast, de zwanenzang.
- Dus blokkie weet daar uiteraard niets meer vast.
- We zijn het dus kwijt.
- Julien bestel da zo snel mogelijk zodat da na de paasvakantie in orde is.
- Cantus der wetenschappen inschrijvingen gaan in de paasvakantie open.
Waarschijnlijk volgend weekend.
- Probeer hiervoor wat schachten te fixen dus laat het op tijd weten in de
groep.
Sport:
- 12 uren loop
- De vrouwen rondes gaan niet door.
- We moeten nog eens samen zitten met de sportjes. Om een Thema te
verzinnen ofzo.
- Probeer het vooral gezellig te maken: zetels etc. We (de schachten)
brengen de kelder naar het Sint pieters.
- Laat aan Alex op tijd weten of er gereden moet worden. Het is die week
ontgroening dus er wordt sowieso gereden.
- Het bier ging vorig jaar niet snel op.
- Batminton
- Goe bezig mannen (Julie).
- Winnen is wel beter dan meedoen.
- We hebben ze kapot gemaakt.

Cultuur:.
- Evaluatie Karaoké
- Twas tof.
- Tuur heeft gehoorschade.
- Op de WIKI: soundchips zijn niet echt nodig.
- Geslaagde activiteit. Voor herhaling vatbaar.
- Tegen 2u waren er nog mensen die wouden zingen maar de CB sloot dat
was wel jammer want er zat sfeer in.
- Quiz
- Nog zoveel mogelijk reclame maken.
- Dia’s komen in orde.
- Zorg dat er aparte slide show is voor de antwoorden zodat niemand
da zeker kan zien.
- Er moeten nog 5 puzzels gemaakt worden.
- Quizcomité go!
- Nog een paar vragen herformuleren.
- Quizcomité go!
- Zorg dat alles klaar is zodat ge op tijd kunt afprinten.
- Zet alles op zoveel mogelijke media.
- Shiften staan online.
- Zet wel een extra persoon om op te halen. Nu zijn er maar 2 personen
die tegelijkertijd ophalen maak daar 3 mensen van.
- Apo gaat er ni zijn.
- Vul dat gewoon aan met mensen die op da moment niets te doen
hebben. Er zullen er genoeg zijn.
- Zorg dat Tamos de slides op tijd krijgt zodat hij ze al wat kan doorlezen.
- Haal de sleutels voor 16u s avonds! Anders kunnen we nooit meer een
activiteit doen in de S9
- Blokkie doet Tuur hier aan herinneren.
Scriptor:
- Volgend strakske
- Deadlines zijn allemaal gerespecteerd buiten de kakkolum van Maggie.
- Probeer al tegen het eind van deze week af te krijgen want het is binnen twee
weken al paasvakantie.
- Laat het nalezen etc.
- Julien stuurt nog een colum door naar Tamos.
Feest:
- Evaluatie Galabal
- Twas leuk!
- Rook Detectors overall!
- Discussies met de barman
- Cava was in het begin niet die van ons.
- Hopelijk komt dit financieel in orde.
- We hebben nog niet de extra drank betaald. Van de gratis lijst. Zij gingen dat
naar ons doorsturen.
- De band was kei goe!

-

De muziek was soms wel wat random. In het vervolg misschien beter
communiceren omtrent de muziekkeuzes.
- Locatie:
- Het zag er wa klein uit maar er was juist genoeg plaats.
- Misschien betere communicatie omtrent de hapjes. Druiven op krabsalade
men ballé.
- Meer vegetarische hapjes volgend jaar. Die waren heel snel op.
- Brakke praesidiumfoto’s. Segers doe u magic met photoshop om daar nog
iets van te maken.
- Op het einde goeie sfeer.
- Alex heeft een lijst van uitgevoerde werken nodig voor SABAM. Als ge het nie
weet verzin dan wat shit.
- Deadline: 01/04
- Tamos zijn GSM is gesneuveld.
- Foute top
- Gratis vat
- Proberen 1 van de CB nemen
- Kijk op het contract of da mogelijk is.
- Zet het rond 22u. Segers laat gij da weten op facebook.
- Thema: Fout
- Dus verkleed u als marginaal etc.
- Als ge u vanavond niet verkleed dan moogt ge langskomen bij blokkie
zijn tafel op de cantus.
- Allen aanwezig tussen 21u en 21u30
- Friteuse
- In orde. Goe gedaan.
Cursus:
- Er liggen nog een pak van de gekochte boeken van E&M en G&O.
- Julie is langs geweest in de les maar er is nog niemand langsgekomen.
- Golven begint in week 7 dus het wordt afwachten.
Varia:
- Evaluatie etentje maggie-alex-vincent
- Nooit meer!
- Vincent kan nit koken.
- En is een slechte gastheer.
- Vincent zal niet koken op het schachten diner.
- Lieven scheire zit hier boven. OMG!!
- We laten hem een bachelordiploma zien in de fysica.
- VPPK cantus?
- Blokkie wil achterkomen.
- Wie komt er frietjes eten? - Maggie
- Blue waffel
- Fuck de brugfuif
- Fuck Ugent
- Fuck alle pro ICT’ers van het FK
- Neem duct tape mee als ge het vanavond nodig gaat hebben.

-

Trein passeert
- Chuu chuuu…
- Het geluid dat maggie maakt tijdens cowgirl.

