
Vergadering 06/03 
Aanwezig: Manon, Clara, Lars, Davit, Nathan, Julie, Sam, Thomas Follet, Tomas, Blokkie, 
Segers, Alex, Thomas Dolly, Sarah, Matthias 
Afwezig: Polina, Freija, Alexandra 
Te laat: Vincent 
 
 
 
Praeses: 

- Praesidiumactiviteit 
- Datum: maandag 23 april 
- Zal soort kaas/wijn/frituur/bieravond zijn 

- WiNA-Weekend 
- Deze week gaan inschrijvingen open 

- Evaluatie Verbroederingscantus der WiNA’s 
- Heel leuk 
- Geen treincantus 
- Laatste deel leiden was niet leuk 
- Filii heeft ook een Sjappie: Ronny 

- Activiteiten op website aanvullen!!! 
- Zo vroeg mogelijk 
- Belangrijk voor verzekering 

- Laatste jaar niet meer zo veel volk op activiteiten 
- Valt niet volledig op te lossen 
- Activiteiten vroeger aankondigen 
- Voor galabal en quiz nog eens in de les bij eerstejaars langsgaan (Matthias?) 
- Galabal op Minerva aankondigen (Matthias) 

- Infodag ICC: zaterdag 17/3 8u30 
- Segers, Julie, Polina en Tomas kunnen niet 
- Lars kijkt na of hij kan, waarschijnlijk wel -> zo vlug mogelijk laten weten 
- Davit stuurt afwezigen (Freija en Alexandra) 
- Fysica: Blokkie & Sarah 
- Informatica: Davit & Tomas 
- Wiskunde: Nathan & Freija 
- Logistiek medewerker: de rest 

 
Vice: 

- Ereledenactiviteit 
- Vrijdag 20 april in V1/kelder 

- Jaarverslag goedgekeurd 
 
Penning: 

- Duimpje omhoog 
- De facturen van vorig jaar die nog niet betaald waren niet meegerekend, is er 

vorig semester winst gemaakt 



 
IT: 

- Informatie die nog op de site mist 
- Kringlied: mp3 kapot 

- Gotcha 
- Wordt nog aan gewerkt 

 
PR-extern: 

- Sponsortocht 
- Lars en Blokkie moeten nog gaan: niet uitstellen 

- Infosessie Switch to IT 
- Link posten in evenement 
- Uitnodiging op Minerva zetten 
- E-mailadressen van masters vragen aan Tomas en uitnodiging ook daarnaar 

versturen 
- VVN deelt normaal ook 

- Prijzen quiz 
- Twee bierpakketten voorlopig 
- Prijzen van Guido? 
- Meer prijzen zoeken 

- Adres etc doorsturen met de logo’s voor in het Strakske 
 
PR-intern: 

- Weinig foto’s van karaoke 
- Veel onderbelichte foto’s 

 
Schachtentemmer: 

- Evaluatie 12-urencantus 
- Gezellig 

- Schachtendiner is gepost in de groep 
 
Sport: 

- Truitjes 
- Vincent heeft contact opgenomen 

- Evaluatie IFK Badminton 
- Quentin was ziek, heeft toch nog geprobeerd, maar moest opgeven 

- SDW 
- Komt in orde 

- IFK voetbal 
- Veel goals 
- We hebben ook bijna een paar keer gescoord 

 
Cultuur: 

- Quiz 
- Affiche komt morgen 
- Testquiz: volgende maandag om 17u30 



 
Scriptor: 

- Deadline: 14 maart 
 
Feest: 

- Galabal 
- Diner 

- Richtprijs: proberen niet boven 30 voor eten (zonder drank) 
- Tickets 

- Zijn er morgen 
- Prijs: 15 euro 

- DJ’s 
- In orde 

- Fotograaf 
- In orde 

- Affiche en evenement komen morgen online 
- Kader rond profielfoto op facebook voor reclame 

- Davit zoekt uit hoe dit moet en laat dit dan weten aan feestjes 
- Omslagfoto van fb-pagina veranderen naar galabalbanner 

- Eetactiviteit 
- AB cocktailavond met hotdogs is op dezelfde dag 
- Eventueel verplaatsen naar laatste week ofwel aflassen 

- NDW 
- In orde 
- Shiften: 1 shift bestaat eigenlijk uit 1 persoon, terwijl er 2 personen per shift 

geregeld zijn -> beslis onderling wie dit doet 
- Voorstel: iedereen die shift draait, krijgt gratis promobandje 
- 22u aanwezig zijn 

 
Cursus: 

- Geen puntjes 
 
Varia: 

- Frietjes 
- Davit moet naar lezing over drones :( 

- Sams weetje: 
- Dier met leuke naam: reetkever 

- Inktvissen doen aan travestie 
- Thomas’ weetje weet niemand (Follet) 
- Fake news 

- Tomas doet geen poging meer tot weetje van de week 
- Volgende week zullen we vriendelijk zijn 


