
Vergadering 27/02 
Aanwezig: Freija, Clara, Alexandra, Matthias, Louise, Jarne, Thomas, Julie, Vincent, Lars, 
David, Nathan, Tomas, Segers, Alex, Manon 
Afwezig: Polina, Sarah, Thomas 
Te laat:  
 
 
 
Praeses: 

- Praesidiumactiviteit 
- Ideeën: kaas- en wijnavond, bier- en wijnavond, kaas-/bier-/wijnavond, 

raclette, bier en plezier, friteuse, drankfestijn, dessertenbuffet, 
- Zolang we Matthias naakt op de grond kunnen zien liggen 

- WiNA-Weekend 
- €35 inschrijven 
- Inschrijvingen gaan volgende week open 

- Verbroederingscantus der WiNA’s 
- Binnenkort komen treindinges online 

- Ergens 17h20 afspreken aan Sint-Pieters. 
- Enkel Matthias gaat deftig zijn 

- Bicky’s at S9 
- 27 maart (foute top 82) 
- Blokland gaat er om met een cambio 

 
Vice: 

- Ereledenactiviteit 
- Vrijdag 20 april in V1/kelder 

- Is er niet 
 
Penning: 

- Tof dat ie er was vorige week 
 
IT: 

- Gotcha 
- Enkel de frontend moet nog geschreven worden. 
- David doet dit grotendeels. 

- Dinges is geredirect (geen idee wat hij hier mee bedoeld maar nu lijkt het alsof hij 
ergens mee bezig is I guess) 

- “Moet ik dat schrijven?” - Tomas over de muilgraaf. 
 
PR-extern: 

- Infosessie: Switch to IT (14/03) 
- Wie voorziet drank en versnaperingen? 

- Zij regelen dat, hebben ze in de mail gezegd 
- Ach zo 



- Niet echt veel voor ons 
- SDW 

- Sponsortocht 
- Niet uitstellen jongens 

 
PR-intern: 

- Foto’s komen bijna online 
 
Schachtentemmer: 

- Evaluatie Casinocantus 
- Rad was episch 
- Dikke fun 
- Mensen waren naar de kloten 

- 12-urencantus 
- Diploma’s 

- Sarah kijkt hiervoor 
- David is maar 4 delen praeses 
- Sam is een deel, Konijn een deel, Blokland een deel 
- Sarah ook een deel en zij weet dit al 

- Hihi 
 
Sport: 

- Truitjes 
- Vincent kijkt hier eens voor 

- IFK zwemmen 
- Was tof 
- Bij de dames laatstes en bij de heren 10e! 

- Tof! 
- SDW 

- “Brak” - Lars 
- Dit is in gang geschoten bij de andere sporten 
- Wij zorgen voor de bicky’s 

- Een van ons rijdt met een Cambio 
- IFK voetbal 

- Komt in orde 
- Oefenmatch basket tegen VGK (geneeskunde) 

 
Cultuur: 

- Evaluatie Karaoke 
- Muziek was random 
- Kwam traag op gang 
- Het was plots gedaan om twee uur 

- De karaoke, het café niet 
- Infrastructuur was bijna in orde 
- Te weinig K3 
- Marseillaise in ‘t Engels 



- Huh 
- Quiz 

- Zaal is bevestigd 
- Sebiet vergadering 

- Met enthousiasme 
- Wow wat ‘n enthousiasme 

- Testquiz op maandag de week er voor 
 
Scriptor: 

- Deadline volgend Strakske 
- 14 maart 

- Kookrubriek van David en Stef 
- Oh nee 

- Oh neeee 
- Freija helpt met koken 

- Extra artikel rond galabal door Poli en Julie 
- Toffe jongen 

 
Feest: 

- Galabal 
- Diner 

- Tomas gaat met Aulikki, Blokkie met Astrid en David gaat met 
hypothetisch lief 

- lol 
- Tickets 

- Ah ja tickets 
- Ticket moet nog ontworpen en afgedrukt worden 

- DJ’s 
- Wordt ten laatste dit weekend vastgelegd 

- Dj stalkt Julie 
- Eetactiviteit 

- Chicken nuggets? 
- “Lekkere vegetarische optie” - Tamos 

- Hierop wordt Tamos bekogeld door onrespectvolle vleeseters 
- Loempia’s? 

- Speciaal voor Konijn 
- Brood? 
- Croques? 

- Veel werk 
- Wedstrijd om ter meest nuggets 

- NDW is volgende week 
- Komt in orde 
- Wij hebben shiften 

- We weten wel nog niet wanneer 
 
Cursus: 



- Niets interessants, really 
 
Varia: 

- Wajoo Eduoard de Prez was er op de cantus gisteren 
- Gele fiets remember 

- “Hallo” - Jarne 
- Julie is er volgende week met de auto 
- Lars was zat gisteren en heeft gemuild met Marie-Laure 
- Blokland heeft een nieuwe fiets en een nieuwe stylo van ESA 
- Tamos vertelt weetje, iedereen weet het al zoals altijd 

- Saaai 
- Frietjes zijn gemaakt van patatten 

- Bamboezel 
- Tweede deel cantus was chaos bij de Filo 
-  






