Vergadering 16/05
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Matthias, Tomas, Maggie, Vincent, David, Theo, Emile, Alex,
Sarah, Thomas 2 aka dollie, Julie, Polina, Kwinten, Clara, Freija, Manon
Afwezig: Tuur, Apo
Te laat: Julien
Praeses:
- Evaluatie praesidiumactiviteit
- Leute
- Zat
- Wij kennen onzelf niet goed…
- Zielig voor de muggen.
- Er was sla over. Voor de verandering
- Relatief chanche met het weer.
- Oud praesidium: Sleutels afgeven
- Moet nog afgeven:
- Apo
- Julien
Nieuwe praeses:
- Rekeningoverdracht
- Er is dan paar dagen geen bankkaart, dus zien dat we met zwanenzang niet
zonder zitten
- Linten nieuw praesidium
- “Praeses” weg bij cursus enzo
- 45 euro voor een lint: zelf betalen
- Schildjes binnenbrengen bij storck
- Cantorlint niet vergeten
- Kevin zijn lint laten bijstikken
- Intranet FK aanvullen
- Vat nieuw praesidium
- ongeveer 13,5 euro per persoon
- Jassen nieuw praesidium
- Rond 50 euro voor een nieuwe
- Tegen morgen doorsturen naar Davit
- ook als ge geen jas wilt
- Tuur wilt ook een jas van dit jaar
- Voor bijstikken: dat duurt nog lang eer we die moeten afgeven, Davit laat wel
weten
- Kalender
- Aanvullen!!! (in juiste kleurtjes)
- Openingscantus verleggen naar week 2
- Davit vraagt vanavond of we volgend jaar doopcantus op clubavond mogen
leggen
- Best geen speciale clubavond in week nadoop

-

-

-

-

Vriendjes en familiecantus verplaatst naar eerste semester (dit jaar te veel
cantussen in tweede semester)
- Voorlopig
- Veel discussie
- Ook afwachten op feestjes
- Besluit: nadoop en vriendjes- en familiecantus week naar voor
- Vacantus: 13 juli (eerste dag Gentse Feesten)
- Freija kan mss niet komen -> lintoverdracht op openingscantus
- Tomas kan ook niet, pas vanaf 18 juli
- Best op een vrijdag voor ereleden
- Liefst op 20 juli leggen: lijkt goed voor Tomas én Freija
Kandidaturen VM
- Was dit eigenlijk een meerwaarde?
- Eigenlijk praesidium genoeg voor shiften
- Wel handig voor WiNA dag & introductiedag
- Kandidatuur openstellen voor 2 VM’s?
- 9 voor, 3 blanco, de rest nog minder mening dan blanco
Datum praesidiumweekend.
- 15/16/17 september: eigenlijk enige optie
- Tomas is aan het smoren in Amsterdam
- gratis (vervoer niet, maar wel veeeeeeeeeel drank)
- Blokkie wil wel rijden met Cambio en met Davit naar de winkel
- Camionet nodig
- Er zijn nog wel mensen die willen rijden
Coöptatie sport
- Segers wilt squashtornooi
- Iedereen is voor coöptatie sport

Vice:
- Zwanenzang
- Cantorverkiezing
- Tegen cantus blokkie en sam fixen we de timing met al de zwanen
hun liedjes.
- Cantorverkiezingen: Niels of lot als niels nie kan.
- Functie overdrachten: Davidt mag als eerste...als IT
- Tomas en Freija gaan er waarschijnlijk niet zijn.
- Dates betalen voor de cantus
Nieuwe vice:
- Blokkie wil klaagbalk tegen zwanenzang
- Blokkie wil platina pas jaar na volgend jaar
Penning:
- Samenzitten met Segers voor overdracht
- Dat er geen onduidelijkheid is.
- Mag op een nuchter moment zijn.
- Schulden aanpassen.
- Zeker voor de zwanenzang in orde zodat segers er niet mee zit.
- We gaan u niet missen maggie

Nieuwe penning:
- met Maggie samenzitten
- Emile taggen op fb
Sport:
- Jenevervoetbal
- Das in orde.
- Er is een bal aanwezig
- We gaan niet met de hoetballen met de hoetbal.
Nieuwe sport:
IT:
-

Samenzitten met Tomas voor overdracht
- Komt in orde.
- David heeft tijd vanaf de blok.
- Blokkie wilt root acces.
- Hij heeft het.
Nieuwe IT:
- Pubkey doorsturen naar de oude IT
- Permissies website regelen
- Mailaliassen fixen
- Facebookpermissies regelen
- Deze vakantie nieuwe website
- Rootaccess voor nieuwe senior en niet meer voor de oude
PR-extern:
- Vincent stuur kasteelbier tickets door?
Nieuwe PR-extern:
- Op tijd beginnen kijken voor sponsors en welkomstpakket en dergelijke
- rondgaan in ovp: Andromeda (Blokkie gaat mee), …
- Vraag is aan Blokkie naar wa je allemaal kan mailen
- Rechten om vacatures te plaatsen op site
- Davit doet dat morgen
- Op tijd mailen naar Kevin voor contract en vragen hoe het nu zit met aantal
drankactiviteiten (normaal 4)
PR-intern:
- Alles goe segers
Nieuwe PR-intern:
- Niet te veel selfies volgend jaar aub
- Oefenen op weekmeels typen
Schachtentemmer:
- Aanvullen Wiki
- Fix it
- Eens samenzitten met blokkie
- Jenever!!

Nieuwe schachtentemmer:
- Vacantus (gentse feesten 14-23juli)
- zie kalender
- Doop op een dinsdag?
- zie kalender
- Doopcomité is blokkie en davit (ocharme)
Cultuur:.
Nieuwe cultuur:
- Kalender op tijd aanvullen (karaoke huren bij provincie moet veel op voorhand)
- Deftige woordjes aub
Scriptor:
- Nieuwe strakske bijna af!
- lol
- Vrijdag gaat het binnen zijn. Lekker op tijd enzu
- Kroegentocht woordje is te negatief. Censuur go!
Nieuwe scriptor:
- Deadlines op tijd aub
- Mogelijk terug een flyer bij inschrijving aan de unief over WiNA
- Davit laat weten of dat moet gemaakt worden
- Blokkie belooft column te schrijven
- Lelijk hoedje
- Hoedje is buitengestemd
- Verbranding hoedje op de zwanenzang
Feest:
- Evaluatie shotjesavond
- Leute!
- Nog maart één fles uitgedeeld.
- Niemand dood?
- Apo was dood.
- Julie was dood
- Polina en Lars waren dood? Giggidy
- Alles is dus op.
- Maggie moet nog kassa tellen.
- Geef anders door aan segers
- Hugues had intens blauwe tong.
- Aanvullen Wiki
- Fix it
- Sarah regelt het tijdens de vakantie.
Nieuwe feest:
- Op tijd data naar Kevin doorsturen
- Kevin wil mss maar 2 drankactiviteiten
- Kijken openingsfuif
- NDW vastleggen
- Davit doet dat
Cursus:

-

Alles doorsturen en uitleggen
Samenzitten met opvolgers is al gebeurd
Kot opkuisen, ‘t ligt keivuil
- Het is nu desendt
Nieuwe cursus:
- Als de aantallen even slecht zijn als dit jaar -> dood op eerste cantus
- Er bestaat een link voor met aantal inschrijvingen: Davit stuurt deze door
- Geen vakantie nemen op/rond introductiedag (22 september)
Varia:
- Duurt te lang -Nathan
- Niet waar
- Kortste overgangsvergadering ooit
- Matthias wil op trein cantussen
- Er is ooit eens een hond uit een raam gevallen -> 3 mensen dood
- Echt waar
- In blokkie zijn tijd was het langer
- Fuck nathan zijn hoedje
- Vervanger voor trein nodig
- Davit stinkt
- Jenever zuipeeeeeeen
- Aanwezig tss 9 en half 10 in CB

