
Vergadering 13/02 
Aanwezig: Freija, Clara, Vincent, Stef, Alexandra, Tamos, Blokkie, Dolly, Segers, Nathan, 
Davit, Sarah, Manon 
Afwezig: Lars 
Te laat: Matthias, Polina, Julie, Alex 
 
 
 
Praeses: 

- Evaluatie Massacantus 
- Tof  
- Mathieu heeft schacht gemuild -> bak? 
- Blokkie heeft misschien met Apo gemuild  

- WiNA-Weekend 
- Huisje ligt vast 
- Dins- tot donderdag in 1ste week paasvakantie 
- Er is een droogkast en bootjes en een fontein 
- Veel interesse 
- 40 bedden 

- Infodag ICC 
- Iedereen moet aanwezig zijn: 2 voor elke richting + logistieke medewerkers 

die betaald worden 
- Voor fysica: Blokkie en Sarah 

 
Vice: 

- Jaarverslag 
- In orde 

- Ereledenactiviteit 
- Tapas- en wijnavond 
- Doodle maken 

 
Penning: 

- Leer tellen, trut 
- Davit krijgt hartaanval 

- Subsidies 
- Gestort 
- Wauw 

- Begroting 
- Schachtendiner vorig jaar niet terugbetaald 

- Niet vergeten dit jaar 
- Davit of Blokkie of iemand anders pakt de kassa mee vanavond 

 
IT: 

- SKO router 
- Die ligt lijk nog steeds in de kelder? 



- Er was niemand in de Zeuskelder 
- Die komen daar nog om 

- Tomas heeft zijn lief leren kennen omdat de verslagen openbaar staan 
 
PR-extern: 

- Payconiq 
- Jobbeurs 

- Tekstje plaatsen in mastergroepen, Matthias mailt dit ook rond en zet het op 
Minerva 

- Dinsdagvoormiddag en woensdag moeten we helpen, maar er is nog geen 
shiftenlijst 

- Brouwerijbezoek Kasteelbier 
- Op dinsdag, woensdag of donderdag om 10u15 of 12u voor beperkt aantal 

personen 
- Vragen hoeveel personen en informeren naar datum 

- Flyering: Ja of Nee? 
- Infosessie: Switch to IT (14/03) 

- Presentatie + meet & greet achteraf 
- Wij moeten locatie voorzien 

- Minstens 3 weken op voorhand 
- Op tijd naar Davit sturen 

- Samen met Zeus doen? 
- Eens mailen 

 
PR-intern: 

- Mail tout court posten in de groep, op zaterdag 
- Voor deze week is het te laat 

- Eerstejaars vonden het spijtig dat ze niet meer hallo komen zeggen 
 
Schachtentemmer: 

- Casinocantus 
- Schachten maken rad 

- Doel voor het maximum aantal buizen van de schachten gehaald 
- Flink 

 
Sport: 

- Truitjes 
- Alexandra heeft ontwerp 
- Davit kijkt er eens voor 

- Morgen basketbal 
 
Cultuur: 

- Karaoke 
- In orde, vanavond nog eens checken 

- Quiz 
- Aanvraag voor lokaal ingediend 



- Vragen bedenken! 
- Comité zit volgende week na vergadering samen 

- Spelletjesavond 
- Drank is al aangekocht 
- Er zal iemand van prime zijn 
- Shiftenlijst komt morgen 
- Nog flessen over van cocktailavond om te verkopen 

 
Scriptor: 

- Strakske 
- Is er binnenkort, al naar de drukker gestuurd 
- Om na te lezen: in pdf op de groep zetten 
- Volgende: galabalstrakske 

 
Feest: 

 
- Galabal 

- Zaal ligt vast: Cocteau 
- Cocktailavond 

- Alles is klaar 
- 4 voor 10 euro 
- Bij 10 euro 1 cocktail + 3 jetons geven 

- Brouwer: voor Alexandra iets meebrengen 
 

Cursus: 
- Studiehulp 

- Nog examens inscannen en uploaden 
- Iedereen van praesidium kan examens toevoegen 

- Boekenverkoop 
- Loopt vlot 
- Wiskundige modellering nog bijbestellen 

- Labojassen 
- Verkoopt vrij goed 
- Practicum is wel pas in maart 
- Volgend jaar ook brillen verkopen 

- Prijslijst op WiNA-site 
- Beter pdf uploaden op website ipv alles apart ingeven 
- Davit of Tomas kijken ervoor 

 
Varia: 

- Evaluatie FK-receptie 
- Tof 
- Geen speech 

- Hermes cantus (woensdag 14 februari) 
- Kandidaten die niet als vriendje gaan: Nathan, Tomas mss 

- Wie wil bootje driften op WWW? 



- Er kunnen 5 in een bootje 
- Hoe is het nog me de burn van David 
- Davit neemt toch de kassa mee vanavond 
- Piloot en copiloot van een vliegtuig mogen niet allebei hetzelfde eten (weetje Tomas) 

- Volgende week beter, iedereen weet dit al 
 


