
Vergadering 3/10 
Aanwezig: Polina, Jake, Nathan, Matthias, Lars, Tomas, Vincent, Julie, Alexandra, 
Emile, Blokkie, Thomas, Alexander, Sarah, Davit, Manon, Clara, Freija 
Afwezig:  
Te laat:  
 
Praeses: 

- Evaluatie praesidiumweekend 
- Pls don’t talk about it anymore 
- Matthias vond het tof 
- De rest ook, behalve Alex 

- Evaluatie introductiedag 
- Laat eerstejaars niet achter in een lokaal 
- Server lag plat 

- Evaluatie WiNA-dag 
- LOOKBOTER!! 

- Segers is cheap as fuck 
- Dinsdag Chilldag 

- Iedereen dat kan moet helpen... 
- Herinnering aanwezigheden activiteiten 

- Als je niet kan/later komt, aan Davit laten weten met de reden 
 
Vice: 

- Hoe staat het met de ereleden? 
- Goed, morgen certificaten maken 

 
Penning: 

- Hoe staat het met ons financiën? 
- (y) (=duimpje) 

- Hou verdomme es allemaal ulder ticketjes bij!!! 
- Zéker bij subsidieerbare dingen 
- Maar altijd belangrijk 

- Wat is het plan om met centjes te doen? 
- Nieuwe drankautomaat voor in de kelder 

- Tweedehands 
- Kelder moet dan zeker proper liggen, want meer mensen passeren 

- Nieuwe server 
- Voorstellen mag je laten weten bij Segers 

- Nicer dicer 
- Met formulier langsgaan op woensdag 
- Iedereen: check jullie schulden en betaal! 

- Oude website > onderaan pagina > ‘Schulden’ 
- Bij Julien ook zagen 
- Jassen moeten er nog bijkomen (deze week nog) 



- Er rekening mee houden dat totaalprijs van een boekenpakket afgerond is en niet 
met halve euro 

 
IT: 

- LDW 
- Eind deze/begin volgende week samenzitten met andere IT’s 
- Geografen doen niet mee, nog is navragen (DavIT stuurt naar Sien) 

- Mailsysteem 
- Weekmeel: maar 200 kunnen verstuurd worden 
- Vanaf de server doen, Davit stuurt details naar Tomas 

- Gebruik forum? 
- Davit heeft een forum geschreven 
- Voor vergaderingen, shiftenlijsten (maar deze zeker ook op fb groep posten), 

… 
- Tomas zet dat online 

- Minerva pagina 
- Matthias en Davit zijn beheerder 
- Niet té veel gebruiken voor te mailen: meer voor studiegerelateerde dingen, 

niet bvb. bij elke cantus 
- Waarom had Lars ooit meer commits dan u? 

- Tomas ontkent 
- Geen antwoord op de waarom-vraag 
- Tomas probeert nu meer te doen dan in de vakantie 

- Mss voor inschrijvingen pasta avond een keuze peter/meter of feut toevoegen 
#minderwerkvoorcursusjes 

- Nog minder ofwa? 
- Davit zet dit op de wiki 
- Dit is al geschreven 

- Toevoegen van de activiteiten aan de nieuwe site al mogelijk? 
- Check dat eens of je rechten hebt 
- Zo niet, laten weten aan it 

- Foto’s praesidium op de site 
- Iedereen kan foto naar keuze uploaden 

 
PR-extern: 

-  Kasteelbier 
- Volledig gefixt 
- Welke drie bakken gratis? 

- Blond, rouge, tripel 
- We krijgen ook 12 glazen 
- Rondleiding in de brouwerij mogelijk 
- Quizpakketten ook in orde 
- Per 3 bakken dat we kopen, krijgen we later 1 gratis, dus ticketjes goed 

bijhouden en in veelvoud van 3 kopen! 
- Contract CB 

- Vaten worden duurder 



- Grote zaal = sowieso 2 vaten zetten 
- No problem 

- Clubkaarten blijven 15 euro voor komende 4 jaar 
- Kaarten K974 tot K987 & K 995 krijgen euro terug 
- Je kan bier + capri-sun kopen 
- Schrijf WiNA op je clubkaart > vaten te winnen 

- Zeg door aan anderen 
- Probeer in contract te zetten dat CB zeker open is tot 3u als we een speciale 

activiteit hebben 
- We mogen toch 3 drankactiviteiten doen als we goed uitleggen wat de avond 

inhoudt 
- Voorwaarde cocktailavond: drank aankopen via Kevin 

- Andere sponsors? 
- Veel “geïnteresseerde” bedrijven die niet meer reageren 
- Is normaal, meer kringen vinden het moeilijker om sponsors te vinden 

- Stuur sponsors door naar Nathan 
- Neem vlag van Kasteelavond mee naar Kasteelavond + ducttape 
- Sponsortocht galabal: zie feest 

 
PR-intern: 

- Rondgaan in de les niet voor 10 man doen 
- Opmerking v/d scriptor: er zat effectief veel man, ze waren gewoon echt niet 

wakker. 
- Er stond nog een deel buiten het lokaal 
- Beter om half 12 
- Op een dinsdag langsgaan, gaat ook nog, maar niet later 
- Wie mee wil, mag 

- Alexandra kan dinsdagochtend 
- Nathan kan maandag 

- Tape is gepikt 
- 5 à 6 rollen vermist 
- 1 ligt in cursuskot 
- Hou een persoonlijke rol bij op kot 
- Leg altijd de tape terug op Matthias zijn vakje, wie hem gebruikt! 

- Matthias weet niet hoe een kodak werkt 
- Zet op wiki hoe dit werkt 

 
Schachtentemmer: 

- Al veel gesocialized met potentiële schachten? 
- Ja 
- Nog niemand binnengedaan 
- Al een paar mensen voor doop en nadoop 

- Doopzeil 
- Dubbel zo duur geworden 
- Kopen in de Brico? 

- Davit kijkt morgen 



- Volgens de site nog duurder 
- Openingscantus 

- Oefencodices 
- Sam fixt 
- Geleverd aan S9 
- Blokkie neemt mee naar cantus 
- Paar bijhouden int begin van de cantus om kapotte te vervangen na 

paar delen 
- Doopcomité mag tussen eerstejaars zitten 

- Anoek niet 
- Thomas misschien 
- Alexandra ook, maar wil ook zeden zijn 

- Voordoop I 
- Alles komt in orde 
- Vanaf 15u30 kan niemand behalve doopcomité meer in de kelder 

- Geen vergadering volgende week 
 
Sport: 

- Evaluatie basketbal training 
- Maar 6 man (4 man WiNA), maar deze week komen er meer (10 ongeveer) 
- 22 euro om een zaal te huren voor een uur 

- 2,20 euro per persoon (alleen Ugent) kan ook 
- Beter de zaal afhuren, stel dat er niet-Ugenters zijn 

- Subsidieerbaar 
- Wekelijks inplannen? 

- Cv als er blijft volk komen 
- Beloning (in vorm van pintjes) voor de coaches 
- Nathan wil meedoen 

- Evaluatie sportvergaderingen 
- Niet veel belangrijks gezegd 
- Moeilijke poule voor voetbal 

- Schaatsactiviteit met achteraf jenever- en glühwein-verkoop 
- Voordeel: drankverkoop en vestiaremogelijkheid 
- In samenwerking met feest 
- Polina mailt naar schaatsbaan 

- 2e sportactiviteit: trampolinepark 
- In Lochristi 

- Vrij ver 
- Rechtstreekse bus 

- Alex vraagt met welke drank 
- Jenever 

- 2de semester 
- Ultimate Frisbee initiatie 
- Jenevervoetbal 

- In elke fb groep de poules plaatsen 
 



Cultuur: 
- Evaluatie pasta-avond 

- Kaas is terecht 
- Basilicum niet gebruikt geweest :-( 
- Alles is vrij vlot gegaan 
- Davit beetje salty 
- Matthias en Nathan kunnen niet goed afwassen 
- Ze hebben ook een zwembad gemaakt van het toilet 
- Pasta was echt lekker 
- Koken ging ook nog vlot 
- Goed gedaan 
- Vegetarisch was slecht zegt Tomas 

- Maar hij heeft het niet eens geproefd 
- Volgend jaar geen vegetarisch gehakt, enkel groentensaus 
- Mensen die vegetarisch kiezen, bannen van de inschrijvingen en de 

site 
- Papiertjes van peters/meters moeten op voorhand klaar zijn 

- Kruiswoordraadsels voor informatica waren heel leuk 
- Bij andere richtingen beetje slechte indruk achtergelaten 

 
Scriptor: 

- Evaluatie eerste strakske 
- Nice 
- Voetnoten??? 
- Tweedejaars willen ook infostrakske 

- Enkel voor eerstejaars 
- Wel op website beschikbaar 

- Wanneer plant ge uw volgend strakske? Week 4 
- 200 x afdrukken 
- Ongeveer 30 voor ereleden 
- Deadline is woensdag 11/10 
- Weekend daarop naar de drukker 

- Nathan is meer dan narcistisch 
- Hou er rekening mee dat Strakske in zwart-wit wordt afgedrukt bij foto’s/raadsels/... 
- Interview met Jasson geregeld 

- Tof idee 
- Ook vragen aan Coolsaet, Dawyndt, Baes, Ryckebusch,Tom De Medts... 

 
Feest: 

- Openingsfuif 
- Twitch opent sowieso om 21u 
- Praesidium komt tussen 21u en 22u toe 
- Niemand te laat! 
- Betalende vestiaire: €1 

- Zeker deftig zijn tijdens je shift want we zijn verantwoordelijk voor de 
jassen 



- Kasteelavond 
- Cambio vastleggen om te rijden 

- In de therminal aan de balie (bij Sara De Pauw) vastleggen: mini-van 
in parking St. Pieters Station 

- Backupplan: Alex 
- Blokkie wil rijden 
- Vrijdag of dinsdag 
- Aan Kevin vragen of de bakken direct in de CB mogen & of we 

dinsdag de frigo mogen huren 
- Update woe 4/10: donderdag naar de winkel en mag direct 

gestockeerd worden in cb tot dinsdag 
- Veelvoud van 3 bakken kasteelbier 
- Blokkie neemt eerstejaars mee 
- Doopcomité komt later (voordoop) > rekening mee houden voor shiften 

- Galabal? 
- Budget? 

- Sponsortocht 
- Vincent regelt 
- Alex laat weten wat dat vorig jaar opleverde 

- Derde drankactiviteit 
- Mogelijks drank via Kevin kopen 
- Update woe 4/10: idd drank via Kevin voor cocktailavond, maar nog vrij goed 

van prijs 
 

Cursus: 
- Evaluatie boekenverkoop 

- Veel informatici 
- Er rekening mee houden dat totaalprijs van een boekenpakket afgerond is en 

niet met halve euro 
- Qua aantallen: ok, enkel bij informatici beetje te kort 

- Zet bestand op de wiki 
- Zorg dat je er zit tijdens de pauzes 

- Als niemand kan, verwittig iemand anders, deel de shiftenlijst met het 
praesidium 

- Voor volgend semester: eerste week er zeker meer zitten 
- Tomas stuurt wachtwoord van nieuw e-mailadres door 
- Thomas gaat in januari niet meer offline 

 
Varia: 

- Evaluatie FK-receptie 
- Te weinig cava 
- Te veel fruitsap 
- 4 more years Annie :’( 

- Het is Weekmeel, niet weekmail 
- Duurt lang 

- Nathan mongool 



- Friet ofwa? 
- Chemica cantus morgen: 5 mogen 

- Lars, Vincent, Blokkie, Davit 
- Woe 11/10: GBK cantus: 3 mogen 

- Davit, Blokkie evt, Lars evt 
- Clara is moe 
- Jassen zijn er 

- Davit gaat deze of volgende week erachter 
- Layout in latex is moeilijk 
- In de laatste 3500 jaar is er maar 270 jaar geen oorlog gevoerd 
- Blokkie herinnert zich niet meer dat hij met Matthias heeft gemuild 
- Fotograaf van openingsfuif maakt ook graag aftermovies 
- Geen verslagen in Overleaf 
- Geen vergadering volgende week door Voordoop 1 


