
Vergadering 25/03 
 
Aanwezig: Blokkie, Lucas, David, Alex, Emile #zijnmamaweetvanniets, Maggie, Kwinten, 
Julien, Sarah, Theo, Tomas 
Afwezig: Julie, Nathan 
Te laat: Tuur, Apo 
 
Praeses: 

- Kies vergadering + kiescomité 
- Volgende Dinsdag 
- Blokkie gaat een lokaal regelen. Waarschijnlijk A3. 
- Leden? 

- Alex (Voorzitter) 
- Lucas 
- Julien 

- Alex zet de kies vergadering als activiteit online. 
- We  nodigen de mensen die voor een functie zijn opgekomen op de 

vergadering. 
- Evaluatie WiNA dag 2 

- Hoeveelheden waren beter maar door de regen veel groenten en brood niet 
kunnen wegkrijgen. 

- Lokaal reserveren is een goed idee. 
- Shiften leken in orde. 
- Vlaggen ophangen is beyond de mentale skill van de schachten en nathan.  
- ALex en Blokkie hebben manon en thibaud KAPOT gespeeld met BIERPoNG 

SWAG##!! 
- “2de vat is altijd een slecht idee” - Blokkie 
- Vaten zijn direct betaald. 

- Lustrumreceptie FK 2/05(voor 27/4 inschrijven) 
- 19u30 in de Aula Academia. 
- Er komen wa grote pieten spreken en addie. 
- Blokkie gaat eens binnenspringen. 

- FK BBQ 4/05 (voor 29/04 inschrijven) 
- In de kantienberg. 
- €9 voor een BBQ zonder shiften. Ge kunt gewoon afkomen. 
- Wie wilt 

- Tomas (vegi) 
- Alex 
- Segers 
- Sarah 
- Maggie 
- Kwinten 
- Theo 
- Lucas 
- Blokkie 





- Blokkie checkt nog bij de afwezigen of zij willen. 
- Bicky’s @s9 

- Shiften zijn geregeld. 
- Inkopen:  

- Alex en Lucas doen hiervoor inkopen tijdens de ereleden activiteit 
inkopen. CHeck wiki voor hoeveelheden 

- Als de biki’s op zijn dan is het gedaan. De laatste shift ruimt dus op. Als de 
laatste shift tot het einde duur kuist blokkie de friteuse. 

- VTK jobbeurs 2018 
- Voor het volgend praesidium.  

- Probeer contact te leggen met het VTK voor een goede 
samenwerking. 

- Dit is een mogelijke goudmijn. 
Vice: 

- Ereledenactiviteit 
- Waarschijnlijk regen: Kelder of Buiten A3 

- We zullen zien. 
- Voorbereiden om 17u. 

Penning: 
- Boete 

- GBK en Geologen moeten nog betalen. 
- Maggie stuurt naar de verantwoordelijken dat dit in orde komt. 

- Overzicht afgelopen activiteiten 
- Neen 
- Liefst tegen donderdag helemaal fixen. 
- Zodat we tegen volgende vergadering dit puntje wel kunnen doen. 
- Maggie naar bank. En Apo komt binnen. 

- Kroegentocht 
- WiNA schiet voor en Tuur regelt onderling wie wat moet betalen. 

 
IT: 

- Evaluatie Gotcha 
- We geven de winnaar een clubkaart. 
- Nathan heeft gewonnen. 
- Gotcha is een kutspel. Blokkie komt niet meer af naar de sterren als hij 

volgend jaar meedoet. 
- Evaluatie Codesprint 

- Segers en DaviT waren heel productief. Randanimatie was aangenaam. 
- Blokkie was minder productief maar heeft dit goed gemaakt met bier. 
- Layout van de site moet nog steeds gefixt worden. 
- Alex vond het tof. 

- LAN der wetenschappen 
- Davit moet morgen bellen. En als lokaal wisselen niet lukt dan gaat het niet 

door. 
- Mail systeem 

- Van FK overnemen.  





- Davit zegt wa IT dingen. 
- Fuck hotmail 
- Alleen het FK kan de maillijst aanpassen in da geval. 
- We zitten met de informatica richting dus als er dan iets zou fout lopen 

kunnen we het wss zelf wel fixen. 
PR-extern: 

- Niets 
PR-intern:. 

- Cva segers? Bitterballen smaken en pakt een pintje. 
- Posters zijn weg. 
- Er zijn geen nieuwe posters opgehangen. 
- Lees de info tekstjes bij de fotoalbums na. 

Schachtentemmer: 
- Evaluatie Tropicantus 

- Het was plezant. 
- We hebben nog veel van een vat moeten uitdelen. 
- Blokkie had segers gemakkelijk kunnen binnen doen. 
- Peterman boys kwamen crashen. Die foto’s waren wel een beetje douche. 

- Evaluatie Schachtendiner 
- Eten was goed in het algemeen. 
- Mensen waren zat. 
- Schachten zijn zwaar om te dragen. 
- Nog niet alle kasticketen zijn gekregen. Die van Alexandra hebben we nog 

niet. 
- Polina en robin zijn vermeld dat ze douche zijn. 

- Evaluatie Bierbowling 
- 8 en een baan zijn juist te veel. 
- 6 is een beter getal. 
- We hebben ons goed geamuseerd. 
- Misschien toch met 8 per baan maar een baan minder. 
- In ieder geval een betere verdeling. 
- Er is veel gedronken. 

- Ontgroening 
- Waarom was de schachtencodex zo brak? 
- Afgelopen zondag vergadering gehad 

- Alles is daar zowat geregeld. 
- Inkopen: 

- Blokkie zal meegaan. Want hij is hier wss. 
- Straf de verliezers in het tweede deel. Dan doen we nog één liedje met hun 

als schachten en dan ontgroenen we ze op het eind van dat tweede deel. Op 
deze manier kunnen ze een deel doen als comiltoon. 

Sport: 
- 12-urenloop 

- Shiften zijn geregeld. 
- Om 9u zijn er koffiekoeken. 
- Fix rondjes lopen. 





Cultuur:. 
- Kroegentocht 

- Normaal gezien is tuur hier mee bezig en komt dit in orde. 
- We polsen bij hem in de CB. 

Scriptor: 
- Volgend strakske 
- Deadline: 10/05 

- Week 12 
- Davit schrijf u woordje op voorhand want ge gaat een kater krijgen. 
- Tomas zal alles op facebook zetten. 
- Maggie doet kak(column) 

Feest: 
- Shotjesavond komt morgen online. 

- Geef segers op tijd de poster. 
- Alex roept om 12u de uitslagen af. 
- Fix een fles cava om te spuiten. Giggity 
- Veel ideeën rond yelloshots 
- Shiften op tijd online. 

Cursus: 
- Niets te melden. #FInland 

Varia: 
- Evaluatie CDW 

- Maggie zijn codex is kapot. 
- Twas leuk. 
- 100 man in de karaoke is geen goed idee. 
- Record op aantal vaten. #Represent. 

- RIP Leovold 
- Ge kunt nie alles hebben davit. 
- FUCK YOU 

- Safa meme king 
- Confirmed sperg. 

- Tomas heeft een puntje ze. 
- Potloden kunnen 50-60km ver. 
- En schamper heeft danté nie gelezen. 

- Safa moet dood op de ontgroening. 
- Frietjes? - Maggie 
- Davit zijn posters zijn bijna af. 
- Julien is op een of andere manier een player. 
- Spin boy was de echte winaar van de bierbowling. 
- Tchuu tchuuu 
- trein passeert. 

 




