Vergadering 7/11

Aanwezig: Apo, Nathan, Freija, Polina, Clara, Manon, Vincent, Thomas Folslet, Sam cantor,
Emile, Blokkie, Thomas dolly, Davit, Sarah
Afwezig: Lars
Te laat: Julie, Alexandra, Tamos, Matthias, Alex
Praeses:
- Praesidiumactiviteit
- Gaan eten naar Amadeus
- Volgende week donderdag of dinsdag en dan direct naar clubavond (dus
vergadering skippen)
- Het wordt donderdag
- Guidorolling na Amadeus
- Blokkie kijkt daarvoor
- Truien
- Van de Ugent
- 40 euro per trui, elke 10de gratis
- Vanaf 10 stuks is bedrukking gratis
- Navyblauw, kobaltblauw of grijs
- Navyblauw: 7 stemmen
- Navyblauw wint
- Model: classic of vintage
- Meer voorkeur voor vintage
- Levertijd: 2 weken
- Pannenkoeken: 28 november
- Pannen nodig
- Kopen met subsidies
- Iemand met auto voor naar makro te gaan op maandag?
- Apo wil wel
- Bakken duurt redelijk lang dus calculeer dat in
- Maandag 27 november
- Ook bierpannenkoeken en geflambeerde met Cointreau (goedkope versie:
triple sec)
- Iedereen is er dinsdagochtend om 8u om uit te delen!
- Geldige excuses aan Davit laten weten
- FK cantus
- Op de bierkoning
- Niemand wil bitterballen missen voor de slechtse cantus ooit
Vice:
- Erelidkaarten
- Onderweg
Penning:
- Pompoms kopen voor cheerleaden bij sport

-

- Subsidieerbaar dus ok
Nieuw Sinterklaaspak kopen
Nieuwe sportartikelen
- Ok, maar opletten dat er in totaal (met pompoms bij) niet over de 150 euro
gegaan wordt

IT:
-

-

Weekmeel
- Staat online
- Sponsors werkt nog niet volledig
Nieuw schuldensysteem
- Foto’s en studiehulp belangrijker
Overzetten foto’s en studiehulp
- Stuur Davit voor dat scriptje
LDW
- Vorige week vergaderd
- DICT gemaild
- Evenement normaal deze week online
- Zaal meer op voorhand boeken en zorg dat we niet om 12u buiten gegooid
worden (contacteer Pieter)

PR-extern:
- Sporttruitjes: sponsors zoeken
- Als niemand wilt, laten we ze subsidiëren
- Payconiq
- WiNA is ambassadeur
- Per transactie van min. 1 euro, krijgen we een euro ofzo, max. 3000 euro
- Bar Italiano wil mss sponsoren
- Sponsortocht: info volgt volgende week
PR-intern:
- 1000 foto’s nemen van Segers vanavond
Schachtentemmer:
- Evaluatie voordoop II (deel 2)
- Genoeg schachten, maar niet iedereen was nog verkleed op de pizza-avond
- Lompe schachten hebben glazen omgestoten op de toog
- Tof
- Evaluatie doop
- Beste avond van het jaar, vond Blokkie
- Opmerking: identiteitspapieren moeten ter beschikking zijn tijdens hele doop
voor moest er iets gebeuren
- Op nadoop kopietje vragen van identiteitskaart om mee te nemen
- Of gewoon de kaarten meenemen?
- Beter geen risico nemen om ze kwijt te geraken
- Cantuszaal was goed opgezet

-

-

-

-

- Niet eten tijdens de werkmomenten aub
- Blokkie zegt merci
Evaluatie doopcantus
- Davit moet meer cantussen want sommige liedjes hebben nog wat oefening
nodig
Nadoop
- Die Chemicanen
- Aangepaste doop?
- Buitendoop liever niet volledig laten vallen
- Schacht met gebroken enkel
- Eens navragen of hij zijn voet nog een beetje deftig kan bewegen
- Vragen of hij alleen kan douchen
Nadoopcantus
- Thema: Game of Thrones
- Julie heeft nog pot wit poeder
- Matthias moet poster morgen ophangen
Kelderkuislijst staat online
- Iedereen houdt wat in het oog of de schachten dat doen

Sport:
- Evaluatie IFT
- Alexandra niet zo tevreden over samenwerking met medesport
- Volgende vergadering erover praten als Lars er is
- 13de plaats
- Investeren in basketshirts
- Zie PR extern
Cultuur:
- Vergadering quizcomité
- Straks
- Voorbereid, goed zo
- Escape room
- 16 euro p.p.
- We kunnen met veel tegelijk
- Guidobonnen gelden enkel bij rooms van Lockdown, niet voor andere escape
rooms
- Lasershooten
- Activiteit online zetten met inschrijvingsformulier: deze week
- Brouwerijbezoek
- Nog niets van gehoord
Scriptor:
- Deadline volgende week vrijdag
- Geen woordje van cultuur
- Iets over Payconiq in Strakske
- Zie dat uw gepersonaliseerde kookrubriek af is

Feest:
- Evaluatie Pizza-avond
- Prima Donna kan niet zo goed pizza’s snijden
- Beter om achteraan in de CB een tafel te zetten om pizza’s uit te delen
- Aanvullen op de wiki
- Vincent heeft veel pizza gegeten
- Retro themaclubavond
- Davit doet lange broek aan
- Playlist in orde
- Iedereen moet zich verkleden
- Galabal
- Veel zalen willen dat we tegen 5u weg zijn
- 5u is nog ok, maar 4u is te vroeg
- Bitterballenavond
- Herinnering: binnen 2 weken
- Bandjes en bakjes nodig
- Sauzen ook
- Frietketel staat nog bij FK
Cursus:
- Boeken terugsturen naar Standaard
- Aankondiging op de website/fb pagina zetten
- Geef ze nog een week ofzo om om hun cursus te komen
- Cursussen niet wegsmijten
Varia:
- Guidogidsen
- Meenemen, zeker voor praesidiumactiviteit
- Proficiat
- Lees verslag na, wie te laat is
- Fuck Apo
- Frietjes
- Tamos zijn wekelijkse weetje, dit keer over de paus
- Thomas zegt merci voor taart
- Sam & Thomas presenteren de geschiedenis en betekenis van het woord “hakken”
- Blokkie salty want hij wou dat zeggen
- Morgen blijkbaar Slavia doop

