
Vergadering 17/10 
Aanwezig: Tomas, Polina, Julie, Manon, Clara, Jake, Freija, Vincent, Alexandra, Matthias, 
Segers, Blokkie, Davit, Sarah, Thomas 
Afwezig: Lars 
Te laat: Nathan 
 
Praeses: 

- Pannenkoeken@S9 
- Dinsdag 28 november 
- Één van de dagen ervoor pannenkoeken bakken 

- Beiaardcantus 
- Plaatsen = kanker 

- Blokkie salty 
- Eerste keer in jaren geen regen 

- Posters skireis 
- Snowblend heeft enkel ons schild erop gezet 
- Oplossing: zelf drukken met de andere schilden er ook op 

- Praesidiumactiviteit 
- Bierfiets 

- Gaat niet 
- Radja River voor Nathan 
- Vlot of bootje huren 
- Tasting 

- Whisky, gin, … 
- 16 november? 
- Nog suggesties? > naar Davit doorsturen 

 
Vice: 

- Geen puntjes 
 
Penning: 

- Geen puntjes 
 
IT: 

- Mailsysteem 
- Bijna klaar (maar dat is eigenlijk al paar weken bijna klaar) 

- Heeft iedereen zijn nieuwe functie-inbox? 
- Ja 
- En voorzie eens een handleiding over SMTP/IMAPS voor de niet informatici 

- Gmail en Thunderbird 
- Fuck uw forum 

- Blokkie weeral salty 
- Blokkie wilt doorklikknop op site zoals op de oude site 
- Lelijk 

- Nieuw betalingssysteem 



- Deze week 
 
PR-extern: 

- Sponsortocht 
- Elke vergadering voor zagen zodat iedereen het doet 
- Vroeg genoeg op voorhand verdeling van straten online zetten 

- Zo snel mogelijk dus 
- Contract 

- Eerst laten nalezen aan hoogpraesidium, dan pas naar cb sturen 
- Mails naar info 

- Vincent krijgt deze nog niet van het nieuw e-mailadres, enkel maar van het 
wina.ugent.be-adres 

- Doorsturen naar Tomas welke sponsors in weekmeel moeten 
 
PR-intern: 

- Praesidiumfoto was brak 
- Vanavond opnieuw 

- Update: niet gebeurd, maar het zou toch even slecht geweest zijn met 
dezelfde kodak 

 
Schachtentemmer: 

- Evaluatie voordoop I 
- Niet zozeer kwantiteit (14), maar kwaliteit was er wel 

- Deels door staking NMBS 
- Wel al veel inschrijvingen voor voordoop 2 van mensen die er niet 

waren 
- De helft ongeveer is meegeweest naar Kasteelavond 

- Jammer dat Alexandra ziek was 
- Alles was in orde 
- Klerenketting is niet zo ver geraakt 

- Evaluatie openingscantus 
- Penning: verlies 
- Goede cantus, veel sfeer 
- Feuten hebben zich goed gedragen en vonden het tof 

- Voordoop 2 
- Veel inschrijvingen 
- 7u30 voor doopcomité 

- Uitgaan tot dan (dag ervoor is Blokkie zijn verjaardag) 
- Blokkie trakteert 

- Lessen te volgen: Analyse 1 (8u30) en Computergebruik 
- Eerste kwartier van de les 
- Iedereen mag komen kijken 

- Doop 
- Feuten sturen medische doopformulieren door in Word :o 
- Davit kijkt voor Cambio 
- Praesidiumleden andere kringen die zich laten dopen: 



- Blokkie stelt voor om die te dopen en ontgroenen op nadoop 
- Davit heeft liever dat ze meedoen op echte doop (aangepaste doop) 

en ontgroenen op nadoop samen met laatstejaars > dit wordt het 
- Eens navragen of het wel de moeite is om ze te verkopen (hebben ze 

genoeg tijd in die 2 weken) 
- Bierbowling 

- Voorlopig 29 maart 
- Vanavond gaan checken 
- Tegen volgende week voorschot betalen 

- 24u van de CB: 1 maart 
- 12urencantus in kleine zaal 

 
 
Sport: 

- Evaluatie IFK tafeltennis 
- Julie is 2de geworden 
- Goed gespeeld 
- Quentin in halve finale geraakt 
- Blokkie alweer salty 

- Evaluatie voorronde IFT voetbal 
- Gewonnen tegen Geologica 

- Iemand heeft zijn enkel gebroken 
- Verloren tegen HILOK met 6-0 

- Cv nog 
- Goede keeper 

- Verloren tegen VLK met 3-0 
- Geen EHBO op Schoonmeersen en kunstgras niet goed onderhouden 

- Eens laten weten op volgende sportvergadering ofzo 
- Geen verzekeringspapieren aanwezig 

- Feest en sport krijgen dat en zorgen dat ze dat meehebben op 
activiteiten 

- Er ligt ook 1 in bureau kleine kelder 
- IFT 

- Al wat geronseld 
- Evenement aankondigen in eerstejaarsgroepen 

- Evenement overal wat plaatsen 
 
Cultuur: 

- Datum quiz? 
- 2de semester 
- Woensdag 21 maart 
- Bedenk al wat welke categorieën er zullen zijn op de quiz 

- 10 rondes + 2 tafelrondes 
- Quizcomité kan dan in de blok al wat vragen bedenken 

- Activiteiten dit semester 
- Lasershoot 



- Bonnen in guidogids (bonnen ronselen) 
- Escape room 

- Ook met bonnen 
- Lasershoot en escape room in een ander semester leggen als je ze allebei 

doet (lijkt wat op elkaar van genre) 
- Brouwerijbezoek Kasteelbier? 

- Als Vincent iets weet, stuurt hij het door 
 
Scriptor: 

- Tweede strakske 
- Komt morgen toe 

- Tips om woordjes te schrijven 
- Sport had geen woordje doorgestuurd 

- Er waren geen sportactiviteiten 
- Praten over niks 

- Vergeet geen begroeting en afsluiting 
- Druk soms eens op enter (in alinea’s schrijven) 

- Nathan kan dat zelf ook doen 
- Als je geen inspiratie hebt, kijk dan naar Strakskes van vorige jaren of stuur 

naar Nathan voor hulp 
- Wees consistent in aanspreking (ofwel “u” ofwel “jullie”, niet allebei) 

- “U” is vrij saai/stijf 
- Mooi Strakske, goed gedaan 

 
Feest: 

- Evaluatie Openingsfuif 
- Problemen met fotograaf 

- Niet in zo’n goede toestand 
- Leuk, denkt Polina 
- Jake weet niet veel meer 
- Polina kon wel nog “radslag” na de fuif 
- Manon kan niet beerpongen 
- Twitch is mooi 
- Niet veel jassen in vestiaire 

- Omdat het niet zo koud was 
- Evaluatie Kasteelavond 

- Nice 
- Geen Tripel en Rouge 

- Blokkie nog eens salty voor de verandering 
- Rekening nog aan Segers geven 
- Op het einde van de avond: sommige mensen hebben een adje kasteelbier 

gekregen ipv waarborg (zelfde waarde) 
- Maar 2 glazen gesneuveld 
- Manon heeft haar jeton nog 

- Krijgt ad fundum 
- Derde drankactiviteit 



- drank via Kevin aankopen, maar nog vrij goed van prijs 
- Pizza-avond 

- Evenement en affiches in orde 
- Vanavond eens langsgaan voor pizza’s 

- Blokkie en Segers DJ avond 
- Van 12 tot 1 een top doen: via stemsysteem op nieuwe site of binnen 

praesidium beslissen? 
- Stemsysteem pas klaar tegen 2de semester 
- Segers & Blokkie zien zelf hoe ze dat uur invullen 

- Verkleed: retro, alles voor 2000 
- Schaatsen/jenever: 

- Volgende week bij Kristallijn informeren 
- Niet te laat komen als je eerste shift hebt 

 
Cursus: 

- Geen puntjes 
 
Varia: 

- Straks gratis bijna volledig vat (overschot openingscantus) 
- 21u30 
- PR intern zet nu online 

- AB heeft cocktailavond vanavond 
- Weetje van Tomas 

- Vanwaar komt Cara Pils? 
- Dat is elk jaar het goedkoopste bier van een random brouwer die de Colruyt 

kan vinden 
- Cara is niks waard volgens Jake 
- Blokkie zijn nieuwe geloof is maar niets volgens Vincent 
- Alexandra haar jas is gepikt :( 

- We kunnen nog jassen bestellen maar grote opstartkost 
- Davit kijkt eens hoeveel het kost voor 1 jas 

- Blandijncantussen zijn vreemd 
- En brak 

- Dino’s zijn episch 
- Ticketjes JUIST indienen bij Segers!!! 

- Schrijf op achterkant je naam 
- Frieten 
- Blokkie is excited voor de doop en vindt oneven sized boobs raar om naar te kijken 


