Vergadering 21/11

Aanwezig: Freija, Polina, Clara, Manon, Matthias, Thomas folslet, Lars, Stef, Segers,
Blokkie, Thomas dolly, Sam cantor, Tamos, Sarah, Davit
Afwezig: Julie
Te laat: Vincent, Alexandra, Nathan, Alex
Praeses:
- Evaluatie praesidiumactiviteit
- Tof
- Tomas vond obers niet leuk
- Moeten we meer doen
- Cb is zelfs open gebleven voor ons
- Truien
- Morgen herinnering posten op fb
- Al 19 bestellingen
- Pannenkoeken
- Maandag bakken
- Rond 15u beginnen, Davit stuurt nog
- FK eetfestijn
- RIP
- Kerstfeestje + Secret santa?
- Laatste vergadering van eerste semester
- Iedereen brengt iets van drank of eten mee
- Wie niet kan, laat zo snel mogelijk weten aan Davit
- Massacantus
- Shiften: 1 shift per 10 tickets of 20 euro betalen
- Wie shift doet, krijgt helft van ticketprijs terug
- Er zijn shiften voor, tijdens en na massacantus
- Zedenmeester
- Als we dat kunnen afkopen, doen we dat
- Anders een schacht, die krijgt dan ticket gratis
Vice:
- Geen puntjes
Penning:
- Herinnering schachten betalen
- Herinnering betalen Guidogidsen
- Herinnering betalen CDW (geografica of geologica)
- Subsidies in orde
IT:
-

Overzetten foto’s
- Is bezig
Studiehulp
- 500/700 examens zijn overgezet

-

Nog niet van vakken die niet meer bestaan/andere naam hebben

PR-extern:
- Sponsortocht
- Dringend!
- Die ene sponsor die op de site wou
- Niets meer van gehoord
- Contract cb
- Straks ondertekenen
- Bar Italiano
- Contract wordt straks getekend
PR-intern:
- Foto’s site!!!
- Toch nog beter dan Julien
Schachtentemmer:
- Jaaropdrachten
- Bespreken met doopcomité
- Vriendjescantus
- Boekjes? Nee
- Sleutel grote zaal: niet nodig
Sport:
- Evaluatie IFK volleybal
- Politeia heeft forfait gegeven, dus “gewonnen”
- Verloren tegen Moeder Lies, maar spannend
- Verloren tegen VEK
- Ook al had één van VEK een pint vast
- Hoeveel man komt er nog naar basketbaltraining?
- 2 gisteren, maar normaal ongeveer 8
- Eén van de coaches heeft te weinig tijd om nog verder training te geven
- Truitjes
- Niet gesponsord
- Alexandra kijkt voor ontwerp
- Gaat voor subsidies van volgend jaar zijn, dus pas in 2018 bestellen
- Straks judo
- Lars en Thomas gaan
- Training: tutorial filmpje van 4 minuten
- Als Blokkie meedoet en zijn been breekt, moet hij vanavond niet komen
- Wielerevenement FK
- Op piste van Blaarmeersen
- Met initiatietrainingen
- Gelijkaardig aan systeem 12urenloop (zo veel mogelijk rondjes), maar maar 2
uur
- Gratis gebruik van hun fietsen

-

Volledig gratis evenement, wij moeten enkel deelnemers zoeken
Lars heeft al gereageerd dat we dat wel wouden doen

Cultuur:
- Lasershooten
- Al 13 inschrijvingen
- Deadline posten om in te schrijven
- Quizvergadering
- Straks heel kort, want clubavond begint al om 20u
- FACTS
- Ernaartoe gaan met WiNA
- In een weekend in het 2de semester
Scriptor:
- Strakske
- Vrijdag of maandag
Feest:
- Bitterballenavond
- RIP Blokkie
- Bitterballen vanvoor in cb, bierkoning vanachter aan tafel
- The Alliance
- Dag voor 12urencantus
- We doen weer niet mee
Cursus:
- Geen puntjes
Varia:
- GBK cantus
- Lars, Vincent, Matthias, Blokkie en Davit nog steeds in? Ja, tenzij Blokkie in
het ziekenhuis ligt
- Alex gaat een pint drinken
- Niemand heeft varia, zelfs geen frietjes

