
Vergadering 5/12 
Aanwezig: Thomas, Freija, Julie, Stef, Vincent, Sam, Nathan, Davit, Blokkie, Lars, Segers, 
Sarah, Tamos, Polina, Clara, Manon, Thomas 
Afwezig: Matthias, Alexandra 
Te laat:  
 
Praeses: 

- Kerstfeestje FK 
- Niet naartoe gaan, we hebben ons eigen kerstfeestje dan 
- Wel cadeautje voor andere kring kopen (Secret Santa): SM-bal 

- Massacantus 
- Tickets krijgen we morgen 

- Update: FK is brak en we krijgen ze dus pas maandag 
- Iedereen die voor vrijdag had besteld, heeft zeker één 
- Voor het eerst in jaren uitverkocht 

- Niet-erkende clubs hebben via bevriende kringen veel tickets 
opgekocht 

- Tijden shiften onbekend 
- Update: nachtshiften van 1u tot 6u (lol) 

- Segers zit vanaf donderdag in de kelder met de kaarten 
- Zeg door 
- Update: Segers zit vanaf donderdag in de kelder zonder kaarten, maar 

met kassa om geld al te ontvangen 
- WiNA-Weekend 

- Davit is aan het kijken naar een huisje 
- Ofwel geen bedden, ofwel geen cantus, ofwel te duur of echt heel brak 
- Is cantus noodzakelijk? 

- Niet echt 
- Minder opkuis en last 

 
Vice: 

- Plooit es nie 
- Geen Ros Beiaard meer op cantus 

 
Penning: 

- Kelder graven onder de kelder: budget? 
- Neen, zegt Davit 
- Voor 10 euro is het goed, zegt Segers 
- Schachten moeten elke week komen graven 
- Of zolder? 

 
IT: 

- Studiehulp 
- Bezig met vakken bij meerdere richtingen te zetten (zie probleem van vorige 

week), maar nog niet volledig gedaan 



 
PR-extern: 

- Payconiq 
- Maandag om 15u 2 mensen van hoogpraesidium mee naar KBC 

 
PR-intern: 

- Foto’s site!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
- Presentatie 
- Matthias is ziek, vanavond trekt Segers foto’s 
- Alle sportactiviteiten in de weekmeel zetten 

- Mail vroeger posten in de groep, op zaterdag 
 
Schachtentemmer: 

- Evaluatie vriendjescantus 
- Veel volk 
- Iedereen vond het tof 

- Evaluatie Sint met pieten 
- Episch 
- Misschien op gentstudent 
- Sint en pieten zijn gaan rijden op de brommer 

- Guidorolling 
- Donderdag 
- In orde 
- Volgens het evenement komen ongeveer de helft van de schachten 

 
Sport: 

- Evaluatie IFK minivoetbal 
- 10-0 verloren 
- Nathan heeft aandacht nodig in de sportgroep 
- Eerste helft was tof 

- Zwemmarathon 
- Morgen om 19u 
- Op de site staat 17u 

- IFK badminton 
- Volgende week 
- Alexandra regelt vooral 

- Evenement van achtste finale basketbal verwijderen 
 
Cultuur: 

- Evaluatie Lasershooten 
- Tof 
- Jammer dat er geen praesidium was 
- Veel mensen hebben nog avond zelf afgezegd door slechte weer of waren te 

laat 
- Volgend semester 

- Karaoke vastleggen op dinsdag: ok 



- Aan Kevin laten weten 
- Quizforum: start topics met rondes 

- In orde 
- Stuur bericht als je wel/niet forum kan zien terwijl dat niet de bedoeling is 

 
Scriptor: 

- Boer van Blokkie 
- Volgende Strakske: week 1 van 2de semester 
- Deadline volgt binnenkort 

 
Feest: 

- Sint&Pint 
- 1 + 2/3 gratis vat 

- Galabal 
- Morgen een afspraak voor een zaal 
- Sam wil wel spelen met Spoonful 

 
Cursus: 

- Geen puntjes 
 
Varia: 

- Blokkie, Nathan en David kunnen het woord ‘hoerenbuurt’ niet zeggen 
- Competitie 't Genoegen 

- Donderdag 
- Zo veel mogelijk pintjes drinken 
- Hugues sturen 
- Emile komt wel nog af 

- Thomas wil naar de Onderpoort vandaag 
- Julie heeft stukje van haar haar gebrand 
- Binnen 2 maand mag Vincent zijn beugel eraf 
- Nathan is 2 paar handschoenen (zwarte en witte, stoffen) kwijtgeraakt en ook zijn 

koptelefoon op Lars zijn kot 
- Morgen Sintercantus van de WiNAK 
- Weetje van Tamos: 

- Planet Earth van BBC 
- Al de geluiden in die documentaire zijn fake en in een studio gemaakt 
- De muziek is van Hans Zimmer (Sams bijdrage) 
- Bij porno maken ze het geluid van kletsen na door 2 hespen tegen elkaar te 

slaan (Blokkies bijdrage) 
- Davit heeft jas op zijn kot gevonden 

- Niemand weet van wie 


