
Vergadering 24/10 
Aanwezig: Clara, Nathan, Thomas, Manon, Alexandra, Polina, Vincent, Tomas, Lars, 
Blokkie, Davit, Thomas Dolly, Segers, Julien, Sarah 
Afwezig:  
Te laat: Julie, Freija, Matthias 
 
Praeses: 

- Praesidiumactiviteit 
- Gaan eten 

- Bvb. Amadeus 
- Goed voor penning 

 
Vice: 

- Davit vraagt aan Adams voor Joyn lidkaarten 
 
Penning: 

- Geen puntjes 
 
IT: 

- Weekmeel 
- Bijna af 
- Deze week echt echt bijna af 

- Nieuw schuldensysteem 
- Nog geen tijd voor gehad 

- Handleiding SMTP/IMAPS 
- Davit kan dat ook schrijven want hij heeft dat al 1000 keer gedaan 

- Overzetten foto’s en studiehulp 
- Niet veel werk 
- Met scriptje dat Davit doorstuurt 

- Yasser zijn opmerking 
 
PR-extern: 

- Doorgestuurd naar Tomas welke sponsors in weekmeel moeten? 
- Ahnee fuck 

- Gedaan 
- Gekregen 

- Contract cb is ok 
 
PR-intern: 

- Te laat voor de foto vanmorgen 
- Niet te veel zatte foto’s nemen van Blokkie vanavond 

- Matthias kan niets beloven 
 
Schachtentemmer: 

- Evaluatie voordoop II (deel I) 



- Goede verkleedopdrachten 
- Mooie ppt’s 
- Bijna iedereen komt vanavond ook :) 
- Cara om half 8 is vroeg 

- Doop 
- Gisteren vergaderd 
- Davit kijkt morgen voor Cambio 
- Nog geen commentaar op draaiboek van FK 
- Breng geld mee om schachtjes te kopen 
- Iedereen op tijd zijn op de cantus voor het doopzeil klaar te leggen 

- 19u50 
- Matthias brengt ducttape mee 

 
Sport: 

- IFT 
- Komt in orde 

 
Cultuur: 

- Vergadering quizcomité 
- Nog niet gepland 
- Zo vlug mogelijk 
- Straks na de vergadering? 

- Blokkie wil niet 
- Facebookgroep quizcomité aanmaken 
- Escape room 

- Momenteel maar 1 kamer, in 2de semester 2de kamer 
- Als er dan nog te veel mensen zijn, fixen ze dat voor ons via andere escape 

room 
- Lasershooten dit semester nog 
- Brouwerijbezoek 

- Nog geen mail van gekregen 
- PR extern zaagt eens 

 
Scriptor: 

- Strakskes bijna allemaal weg 
- Volgende Strakske 

- Deadline volgt deze week 
- Iedereen mag kookrubrieken schrijven 

 
Feest: 

- Pizza-avond 
- Jeeeeeeeej gratis bier 

- Moet niet aangekondigd worden 
- Schaatsen/jenever 

- We mogen geen eigen jenever verkopen, maar ze willen wel een actie doen 
(3+1) 



- Retro themaclubavond 
- Suggesties voor liedjes altijd welkom 

- Kasteelbierglazen al terug bij de brouwer? 
- Morgen 

- Galabal 
- Morgen een zaal gaan bekijken 
- Segers heeft gekeken voor budget maar is dat vergeten door te sturen 

 
Cursus: 

- Geen puntjes 
 
Varia: 

- Geen vergadering volgende week (doop) 
- Manon weet het verschil niet tussen wc en bureaustoel 
- Zing eens voor Blokkie en david hun b-day 

- Nee 
- Duurt lang 

- Nee 
- Jas Alexandra: 40 euro opstartkost + gewone kost (43,5 euro ongeveer) 
- Vincent doet poging om Davits pizzarecord te verbreken 

- Update: gelukt 
- Prime wil kookpot lenen: ok 
- Weetje van de week 

- Etymologie van het woord ‘helikopter’ 
- Zo snelle vergadering dat Alex bijna te laat was 
- Te veel T(h)omassen op de vergadering 
- Julien op marginale toon: “Feestjeuu straks” 


