Vergadering 30/6
Aanwezig: Davit, Lars, Blokkie, Manon, Matthias, Clara, Segers, Polina, Julie, Nathan,
Alexandra, Julien, Xeno, Alex, Sarah
Afwezig: Freija, Tomas, Vincent, Thomas
Te laat: Davit op de opkuis en Matthias ook
Praeses:
- Coöptatie sport
- Alexandra, Lars, Ruben, Karel zijn kandidaat
- Ruben & Karel zijn er niet
- Davit leest motivatie van Karel voor, er zijn geen vragen
- De motivatie van Ruben is dezelfde
- Alexandra leest haar motivatie voor
- Bij Alexandra duurt het 5uur
- Blokkie vraagt wat de fouten waren als sport bij chemica: te veel erop
rekenen dat de andere sport vanalles doet
- Alexandra kan niet blanco stemmen in de rectorverkiezingen
- Lars leest zijn motivatie voor
- Lars en Alexandra worden buitengezet
- Stemronde 1: Karel valt af
- Stemronde 2: Lars & Alexandra verkozen, 1 stem voor piemel
- Coöptatie VM
- Geen kandidaturen
- Praesidiumweekend
- In Boortmeerbeek, 3 kwartier met trein + 1km te voet
- Vegetariërs of andere allergiën?
- Manon: noten
- Polina: vegetarisch
- Tomas: vegetarisch
- Vrijdagnamiddag vertrekken met de trein
- Davit & Blokkie gaan met de auto en gaan naar de winkel
- Kiel, codex en lint meedoen
- Dafalgans niet vergeten
- Voorwerpen om naar Davit te gooien als hij snurkt
- WiNA-weekend
- organisatoren en organisatrices gezocht
- Blokkie wil wel activiteit organiseren
- Alexandra wil koken
- Davit kijkt wel voor een huisje
- Matthias wil ook wel helpen
- Hopelijk is het bij David nog anders dan bij Blokkie
- Overlopen kalender
- Donderdag voor academiejaar: sponsorpaketten enzo maken, dus dan al in
Gent aanwezig zijn (in de namiddag)
- Iedereen moet er zijn op introductiedag

-

-

- Vacantus is verzet naar 21 juli
Vanavond cantus
- Praesidium om 20u aanwezig
- Leert uw ave Confrater (p 46)
- De nieuwe zet in dus oude drinkt eerst daarna nieuwe
- Zorg dat ge niet KO zijt voor uw lintwissel
- Daarna moogt ge kapot gaan
- Davit mag wel
- Blokkie, ik ga uw kiel nodig hebben
Lidkaarten: Joyn vs ISIC
- Joyn veel goedkoper
- ISIC is internationaal, Joyn is specifiek voor Gent
- Nathan is sterk neutraal
- Iedereen is voor behalve Nathan
- Volgend jaar bij Joyn

Vice:
- Mailen voor ereleden
- Potten meenemen voor zwanen vanavond
- Niet de WiNA80-potten
- Lucas heeft ze mee
- CPR-kit meedoen vanavond
- Evaluatie Oudezakkencantus
- Blokkie & Davit waren daar en vrij zat
- Vat is dinsdag daarop nog gezet in de cb
Penning:
- iedereen ticketjes bijhouden en op schap leggen
- Als ge iets terug moet betaald krijgen > naam op rekening schrijven
- Ziet dat ge alles ooit van Kevin op papier hebt staan, maar eigenlijk bij iedereen
- Er moet niet zoooo veel geld in de kelder liggen
- Blokkie moet nog altijd geld terugkrijgen van de cinema
- Nathan moet nog 1 cent terugkrijgen
- Xeno gaat zijn kilometers nog doorgeven
PR extern (afwezig):
- Hoe staat het met sponsors?
- en contract cb?
- Welkomstpakket fixen
- Burgies contacteren jobbeurs?
- Guido
PR intern:
- Hou affiches apart voor sponsors
Feest:

-

-

Galabal
- Locatie en datum zoeken
- 16 maart
Drankactiviteiten
- Maar 2 winstgevende ipv 4
- De 2 andere in een ander café houden

IT (afwezig):
- Mailsysteem
- Protip:
- Wacht met website in orde te brengen (nieuw jaar voor ereleden etc) tot ge
terug nuchter zijt
- Geef de nieuwe sportjes hun rechten.
- LDW
Cultuur (afwezig):
- Gentse feesten
- Spaghettiavond
Sport:
- SDW
- Staat nog niet vast
- IFT datum is al beslist: 30 oktober
- Goed communiceren over de activiteiten naar leden, niemand wist echt van iets dit
jaar
- Geef activiteiten door aan Matthias, die steekt dat in de powerpoints voor de
eerstejaars
Scriptor:
- Infostrakske
- Er is al een voorpagina, proficiat!
Cursus:
- Mailen naar proffen
- Antwoorden op de Standaard, bakje beetje vroeger dan introductiedag zodat dat al
getest kan worden
- Keiveel examens online zetten
Schachtentemmer:
- Vacantus
- Blokkie is er niet
- Schachten als die er nog zijn, brengen dan bier rond
- Of Sjappie
- Doopcomite
- Nog niet bekend, Davit & Julien erin
- Hermescantus

-

- Hermes wil een verbroederingscantus
- Cavacantus?
- Davit hoort eens wanneer, waar, hoe…
Verplicht dit jaar: 1 iemand moet cursus EHBO volgen: veel kandidaten die dat willen
doen
Blokkie gaat blond

Varia
- Fuck you, Nathan
- Dood aan alle muren
- Evaluatie FK cantus
- Vexit wanneer
- Chaotisch
- Slechtste cantus van het jaar
- Tina is nieuwe cantor
- Vergadering duurt te lang
- Vergadering duurt niet lang genoeg
- Ik kan bewerken hihi
- Nog steeds haha
- Leuk he
- Volgende keer gaat Lars blond
- Segers wil zijn rechten terug
- Julien ook
- Fuck Apo
- Iemand moet voor Davit spagen
- Davit vertrekt morgen op weekend om 9u ‘s morgens lol

