
 Vergadering Praesidiumweekend 
Aanwezig: Blokkie, Sarah, Davit, Emile, Manon, Clara, Lars, Nathan, Alexandra, Freija 
Afwezig: Tomas, Thomas, Polina 
Te laat: Julie, Vincent 
Niet in goede staat: Matthias 
 
Praeses: 

- Activiteiten organiseren: 
- Op eigen activiteiten bent u aanwezig van begin tot einde 
- Ook fb evenement aanmaken en banner maken enzo 
- Minstens 4 dagen op voorhand op de website. 

- Voor verzekeringen enzo 
- Ge krijgt een error als ge te laat zijt 

- Algemene afspraken 
- Aanwezigheid activiteiten 

- Als praesidiumlid bent u verplicht aanwezig op elke activiteit met 
uitzondering van: Sportactiviteiten (met uitzondering van SDW en 
IFT), Cultuuractiviteiten (met uitzondering van de quiz) en LDW. 

- Op clubavonden komt u toe tussen 21u en 21u30 
- U bent tijdens shiften ten alle tijde nuchter (genoeg) om deze deftig te 

doen. Derna moogt ge kapot gaan zoveel ge wilt. 
- De Praeses kan uitzonderingen op deze regels inlassen. 

- uitzonderlijk 
- Kilometervergoeding 

- Opnieuw 25c/km? 
- Driften wordt negatief afgetrokken 
- Julie geeft nog kilometers van vorig jaar door aan Segers (naar 

brouwer) 
- Niet als ge met een Cambio rijdt 

- Je kan tanken op kosten van cambio 
- Introductiedag 

- Dag ervoor: sponsorpakketten samenstellen 
- Davit houdt iedereen nog op de hoogte 

- Boeken/Cursussen worden dinsdagochtend om 10u/woensdag (maar deze 
dag nog geen uur) geleverd 

- Davit komt woensdag ook 
- Al per pakket klaarleggen (1ste jaar wiskunde, informatica, fysica bij 

elkaar leggen voor introductiedag) 
- Informeren voor prijzen bij penning en aanvullen op 

cursusverkooppagina op website 
- Planning 

- 9u30: Start 
- 6 personen aan de Ledeganck (per paar 1 persoon met de 

fiets die de fietsende mensen begeleidt van ledeganck naar 
sterre, andere persoon te voet) 



- Wiskunde: naar S25, Freija en Nathan 
- Informatica: naar S9, Polina (of indien zij niet kan, 

Segers) en Lars 
- Fysica: naar S9 (A3), Vincent en Matthias 
- Bij presentatie: zeker benadrukken dat inschrijven != 

laten dopen. 
- Taak: 

- begeleiden naar gebouw dat vermeld is 
hierboven met behulp van een bordje met de 
richting erop (deze bordjes staan in de kleine 
kelder) 

- daarna presentatie geven over WiNA (eerst 
geeft een prof een presentatie over de richting 
zelf), Matthias heeft een presentatie over WiNA 
gemaakt en deelt deze in de fb-groep, het kan 
zijn dat er ook iemand van een werkgroep 
(Prime, VVN, Zeus) is om een presentatie te 
geven 

- daarna breng je de nieuwe studentjes naar S9, 
zeg zeker dat lid worden niet gelijk is aan 
verplicht te zijn om zich te laten dopen (ZEER 
BELANGRIJK!), maar je mag wel altijd laten 
weten dat dopen niet iets is waar je spijt van zal 
krijgen 

- Rest aan S9 
- Stoelen & tafels halen van S30 
- Heeft er iemand een auto om broodjes te gaan halen? 

- Julie heeft een auto: rond 11u ophalen, davit 
heeft badge 

- Anders winkelkar? 
- 12u: Broodjes eten op grasplein naast S9 

- broodjes voor Thomas (folslet) en Anoek Kaas-Ham + prep  
- Praesidium krijgt gratis broodje 

- 13u: Eerstejaars laten inschrijven en cursusverkoop 
- 14u: Vat 

- Samen met geografica 
- Segers stuurt naar geografica hoeveel ze ons moeten 

- Als iedereen weg is: opkuis (stoelen/tafels opvouwen, afval opruimen) 
- Penning: voorzie cursuskassa en kassa voor bar 
- Badge fietskot fixen (Davit doet dit) 
- Dag ervoor met cambio/andere auto of camionet achter drank 

- Blokkie wilt wel rijden met cambio 
- Opmerking Blokkie: als je eerstejaars aanspreekt, vertel de leuke 

herinneringen en niet zo van die megazatte/high stomiteiten ook al vond je ze 
leuk, dit kan soms slecht overkomen bij de eerstejaars, maak een goede 
indruk aub 



- WiNA-dag I 
- Gratis ontbijt: iemand die met de auto hierachter kan? 

- In delhaize gaan halen zonder auto 
- Op evenement zetten dat het vanaf kwart na 8 begint 

- BBQ-vlees: iemand die met de auto hierachter kan? 
- Blokkie vraagt voor auto 

- Shiftenlijst komt online, zelf in te vullen 
- Penning: voorzie een kassa 

- Vergaderingen 
- Eerste week geen vergadering (vanwege WiNA-dag) 
- Opnieuw elke dinsdag om 17u30? 

- Julie kan niet in november 
- Dit wordt nog eens gevraagd bij volgende vergadering als iedereen 

zijn lessenrooster heeft 
- WiNA-weekend 

- Blokland gaat nu wel mee 
- 2 jaar geleden had hij iets gepland met zijn vorige vriendin 
- Het was toen nochtans tof 

- David: gaat huisje zoeken 
- Tip: alpacaboerderij 
- Datum nog onbekend 

- Blokkie wil wel activiteit organiseren? 
- Voor vrijdagavond of zaterdag overdag (zaterdagavond wss cantus) 

- Alexandra wil koken? 
- Ik (Sarah) wil helpen 

- Matthias wil ook wel helpen? 
- Hopelijk minder kapot dan nu 

- Gebruik Slack poging 2? 
- NEE 

- Puntjes komende vergadering moeten op het forum!!! 
- Kalender van Blokkie mag niet meer op sticky!!! 

 
Vice: 

- Mailen voor ereleden 
- Al gebeurd 
- Blokkie heeft nog geen mail gehad 

- Praeses zal hoogstpersoonlijk antwoorden 
- Stuur geen debiele mails blokkie 
- Nog steeds gezaag waarom blokkie geen welkomstcomité had na zijn 

stage in CERN 
- Ga naar de blandijn trut 

 
Penning: 

- Schulden 
- Linten erop zetten 

- Gebeurd 



- Zit eens achter die oude schulden 
- Gebeurd 

- Blokkie zijn filmtickets regelen 
- Segers fixt da 

- Vat nieuw praesidium? 
- Komt in orde 

- Lidgeld? 
- Opnieuw 10 euro + 2 euro voor Guidogids? 

- Voor eerstejaars zeg meteen 12, Guidogids is handig voor hen 
- €4 voor guidogids voor niet praesidiumleden die geen eerstejaars zijn 

- Blokkie vindt hem best wel sexy 
 
PR extern: 

- Hoe staat het met sponsors? 
- Mee bezig 
- Vragen aan Dafalgan om te sponsoren 

- en contract cb? 
- In week 1 is er afgesproken met Kevin 
- Laat je niet doen door Kevin 

- En de jobbeurs van de VTK? 
- Er is samengezeten met VTK 
- Ze verwachten dat we helpen met opbouw enzo 
- We krijgen een aparte kleur zodat bedrijven onze richtingen herkennen 
- Dinsdag 27 februari van 14u tot 20u, dus praesidium nodig van maandag tot 

woensdag 
- Vincent hoort eens bij Kevin voor mogelijke sporttruitjes 

 
PR intern: 

- Hou affiches apart voor sponsors (reminder) 
- Presentaties voor in de lessen zo vlug mogelijk af 
- Volgende week uw eerste weekmail. 
- Snapchat Account van WiNA gebruiken? 

- Julien heeft wss wachtwoord 
- Geen foto op praesidiumweekend 

- Praesidiumfoto op WiNA dag 1: iedereen is er dan en niemand ziet er slecht 
uit 

- PR intern kan nie drinken 
 
Feest: 

- Openingsfuif 
- Donderdag 5 oktober 
- Keuze blonde bieren 

- Duvel en Karmeliet 
- Galabal 

- Locatie en datum zoeken 
- Mogelijke locatie aan Vrijdagsmarkt: Salons Carlos Quinto 



- Datum Galabal 16/3 
- Verrassingsthema van Blokkie en Segers 

- Blokkie en Segers willen op een clubavond throwbackliedjes draaien 
- Wordt een thema-avond: 60’s till 90’s, retro 
- 7 november 

 
 
IT: 
(niet echt besproken, want IT afwezig) 

- Ledenregistratie 
- Ereleden toevoegen werkt niet meer 

- Ondertussen in orde 
- Nieuwe website 
- LDW 
- Matthias wil minervapagina van WiNA terug voor PR 

 
Cultuur: 

- Evaluatie Gentse feesten 
- Leuk 
- Duvels waren goed 

- Spaghettiavond 
- Maandag 2 oktober 
- Vragen voor een keuken in S9 te mogen gebruiken 
- Back-upplan: Julie heeft draagbaar vuurtje, Freija ook 

- Quizcomité 
- Freija, Davit, Blokkie, Nathan, Alexandra, Vincent, Julie 
- Datum zoeken en lokaal ten laatste 3 weken op voorhand reserveren 
- Zorg dat powerpoint/antwoordbladen gemaakt is ruim op voorhand 
- Prijzen worden geregeld door PR extern 

- Volksdansen: mogelijke activiteit 
 
Sport: 

- SDW 
- Staat nog niet vast, maar waarschijnlijk eerder op eind van het jaar (beter 

weer), na paasvakantie ofzo 
- Andere senioren hebben eindelijk gereageerd op een bericht van eind juli 

- Zorgt dat ge admin wordt van de fb-groep 
- Gevraagd 

- Goed communiceren over de activiteiten naar leden, niemand wist echt van iets dit 
jaar (reminder) 

- Geef activiteiten door aan Matthias, die steekt dat in de powerpoints voor de 
eerstejaars 

 
Scriptor: 

- Infostrakske 
- Doorgestuurd 



- 200 x afgedrukt 
- Zag er deftig uit 
- Het is niet de bedoeling dat je extra marginaal overkomt bij de eerstejaars 

- Volgende keer deadline vroeger leggen: week 3 
- Voor het volgende strakske ook nog artikels gebruiken van het laatste van vorig jaar 

dat niet afgedrukt is geweest 
 
Cursus: 

- Waar is de derde cursus? 
- Cursusshiften: excel opstellen en delen in praesidiumgroep 

- Praesidium vult aan waar de 3 cursussen gelijktijdig niet kunnen 
- Boekenpakketten: zie sponsorpakketten 
- Spaghetti-avond: zie cultuur 
- Alle cursussen in orde? 

- Paar proffen sturen nog laat door 
- Eén boek komt later toe 

- Vraag aan standaard een lijst met prijzen van de boeken 
 
Schachtentemmer: 

- Evaluatie vacantus 
- Blokkie vond het leuk vanuit Génève 
- Meetjesland eerder buitensmijten 

- Evaluatie zwanenzang 
- Blokkie was er en blond 
- Goede cantus 
- Blokkie was bang voor ave met Davit 
- Laat nieuwe senior langer dan een uur slapen 
- Blokkie vond het emotioneel 

- Kijken voor bierbowling 
- Blokkie belt maandag of gaat langs en vraagt of datum die op de kalender 

staat lukt 
- Kaart aanschaffen waarmee we korting krijgen in Overpoort Bowl 

- Tijdstippen en dergelijke al doorgegeven aan FK 
- Ja deadline was vandaag 
- EHBO besteld en 4 warmtedekens 

- Vrijwilliger fixen EHBO-cursus FK 
- 4/10 20u15-21u45 Blokkie en David gaan 

- Cantussen staan al op kalender 
- Goe bezig enzo 

- Voorstellen datum Guidorolling 
- Voorlopig 7 december 

 
Varia 

- Straks doorschuifcantus 
- Matthias zuipt zichzelf (weeral) de vernieling in 

- Trein?!?! 



- Blokkie heeft heimwee 
- Ongeveer 2 jaar geleden werd Team Vlees opgericht 
- Vincent: “ik ben lelijk” 
- Matthias is dood 
- Blanco mag niet verkozen worden 
- Treinen rijden altijd links 

 


