
Vergadering 28/11 
Aanwezig: Sam, Thomas, Lars, Vincent, Matthias, Nathan, Freija, Manon, Clara, Julie, 
Polina, Blokkie, Thomas, Segers, Stef, Tomas, Sarah, Davit 
Afwezig: Alexandra 
Te laat:  
 
Praeses: 

- Truien 
- Besteld 
- Nog is bellen als ze morgen niet geantwoord hebben op mail 

- Evaluatie Pannenkoeken 
- Bakken: 

- Tomas en Vincent bakken te dik 
- Deftig van smaak 
- Vlot 
- 269 pannenkoeken gemaakt (exclusief opgegeten pannenkoeken) 

- Uitdelen: 
- Niet iedereen was er om 8u: die doen de afwas 
- Ook vlot 

- Kerstfeestje + Secret santa 
- Iedereen heeft mail gehad 
- Niet vertellen voor wie je secret santa bent 
- Iedereen brengt iets van drank of eten mee 

- Kerstfeestje FK 
- Zelfde dag als ons kerstfeestje :( 

- Afwas 
- Digitale lidkaarten 

- Joyn en ISIC stoppen met lidkaarten te geven of het kost 2,75 euro per kaart 
via ISIC 

- Alternatief: enkel digitaal op Joyn- of ISIC-website of gewone kaarten (zonder 
speciale voordelen) aan 15 cent ‘t stuk 

- Lidkaarten zijn nodig om clubkaarten te kopen in CB (voor niet-gedoopten) 
- Bijna niemand gebruikt echt lidkaarten voor kortingen 
- Besluit: wel echte lidkaarten laten maken, voordelen van ISIC of Joyn hoeven 

niet 
 
Vice: 

- Jaarverslag 
- Segers geeft activiteiten door die gesubsidieerd zijn 
- Blokkie stuurt jaarverslag vorig jaar door 

 
Penning: 

- Subsidies 
- Morgen in orde 

- Schachtenverkoop status? 



- Massacantuskaarten overschrijven deadline: vrijdag ervoor 
 
IT: 

- Studiehulp 
- Nog niet helemaal in orde 
- Eind deze week 
- Wiskundevakken die de fysici ook hebben, komen er niet op als je fysica 

aanduidt en zo ook bij andere vakken die in meerdere richtingen worden 
gegeven 

- Fout in schuldensysteem 
- Lid kon niet inloggen en had gemaild naar it, maar zonder antwoord 

 
PR-extern: 

- Sponsortocht 
- Zwart-witbladen meenemen uit de kelder, niet de gekleurde 
- Momenteel verlies door kleurkopieën 
- Veel te grote gebieden om rond te gaan bij winkels 

- Vragen aan Alex/Blokkie naar de juiste verdeling, namelijk 1 of 2 
straten per team, geen hele wijk 

- Misschien beter om direct bij begin tweede semester te gaan, want winkels 
hebben meestal een jaarlijks sponsorbudget dat nu al lang op is 

- Lesvrije week moet sponsortocht geregeld zijn en iedereen moet in eerste 2 
weken van 2de semester geweest zijn 

- Contract cb & bar italiano 
- In orde 

 
PR-intern: 

- Foto’s site? 
- Al de derde week 
- Morgen 

- Blokkie controleert 
- Posters niet vergeten weg te halen als activiteiten voorbij zijn 

 
Schachtentemmer: 

- Vriendjescantus 
- 41 vriendjes 
- Zedenmeester 

- Kandidaten: Alexandra, Sam, Julien, Mathieu 
- Vanaf 2de gedeelte 

- Morgenavond inschrijvingen sluiten met aankondiging vooraf 
- Schachtenopdrachten liggen zo goed als vast 

- Morgen posten 
 
Sport: 

- Wielerevenement FK 
- Rip: gaat niet door wegens te gevaarlijk 



- Julien valt uit de lucht 
- Het gaat blijkbaar misschien niet door, dus misschien gaat het wel door 

- Evaluatie Judo 
- Grotere opkomst dan andere jaren (toen was opkomst 0) 
- Thomas zijn eerste match was keispannend, maar hij werd afgeleid door de 

scheidsrechter. Verloren dus… 
- 13de gedeelde plaats 

- IFK minivoetbal 
- Veel reacties 

 
Cultuur: 

- Lasershooten 
- Guidobonnen 

- In de kelder liggen nog gidsen waar de bonnen uit mogen 
- Er is nog plaats 

- Quizforum 
- Davit fixt dat morgen, stuur hem een reminder 

- Cinematickets 
- Liggen in de kleine kelder 
- 10 tickets 
- Moeten dit semester op 
- In de inhaalweek 
- Exacte film kan je nog niet kiezen (staat nog niet op Kinepolis site tot een 

week ervoor ofzo) 
- Volgend semester 

- Karaoke vastleggen op dinsdag 
- Kevin zegt dat er een scherm in de cb zal zijn 

 
Scriptor: 

- Evaluatie Strakske 
- Weelde aan fouten op de cover 

- Loof- en naaldbomen staan door elkaar 
 
Feest: 

- Evaluatie bitterballenavond 
- Shiften ook effectief doen 

- Blijven staan aan de bar 
- Niet wisselen van shift de avond zelf 

- Op voorhand kan dat eventueel wel 
- Friteuse mag niet alleen gelaten worden 

- Zatte temmers moeten vaker de micro krijgen 
- Gewoon altijd Spitbull geven 
- Blokkie heeft Alexander (eigen teamgenoot) afgemaakt in kikker 

- Lekkere bitterballen 
- Nog veel over 
- Weinig volk, wss omdat het al zo laat op semester is 



 
Cursus: 

- Retour 
- In orde 
- Eerstejaars komt nu nog om zijn boek 

- Nog kunnen regelen met Hans 
 
Varia: 

- Waarom is uw naam niet Cara? 
- Meerderheid stemt voor naamsverandering 

- Hermescantus: Klaascantus 
- Segers, Julien (als FK), Davit 

- ReGent cantus: volgende zondag 
- Davit, Blokkie, Segers, Lars, Matthias 
- Blokkie sturen als je mee wil 

- Evaluatie FK-eetfestijn 
- suuuuuuuuuuuuuuuperlekker 

- Evaluatie GBK cantus 
- Heel fout 

- Evaluatie KK cantus 
- Tof 

- Duurt lang 
- Haskell zuigt 
- Julien zuigt 

- Julien ge zuuuuuigt 
- Gij zuuuuuuigt ook 
- Feeeeeest 
- eeeeuj 

- Sam vraagt wie zijn shiften niet goed deed: Vincent, Manon, Thomas en Nathan 
- Davit zweet door zijn jas 
- We zitten niet naast VTK op massacantus 
- Serieuze poll in schachtengroep 

- Bus die aan tramsysteem hangt 
- Wat is de naam van dit voertuig? Bam of trus 
- Trus wint bij ons 
- Bam wint bij schachten 


