Vergadering 13/03
Aanwezig: Freija, Clara, Nathan, Sam, Matthias, Alexandra, Stef, Lars, Julie, Tomas, Emile,
Blokkie, Jules, Manon, Thomas, Sarah, Davit
Afwezig: Vincent, Polina
Te laat:

Praeses:
- Infodag ICC: zaterdag 17/3 8u30
- Wie niet kan komen, verwittigt en zoekt zelf voor vervanging
- Hadden al bevestigd dat ze niet konden komen: Segers, Julie, Polina en
Tomas
- Doe je lint aan!
- Davit: posters afdrukken en meenemen om op te hangen
- Sponsors op affiche
- Zorgen dat alle logo’s zichtbaar zijn op de affiche (bvb. geen donkerblauw
logo op een zwarte achtergrond)
- Bakken in de frigo
- Zet nieuwe erin als je er één uit haalt
- Bicky’s @ S9
- Dinsdag 27 maart
- Deze week activiteit aanmaken
Vice:
- Ereledenactiviteit
- Lokaalreservatie goedgekeurd
- Prijs voor steunende ereleden: overleggen met Segers
- Gezwaande mensen die geen erelid zijn, mogen ook komen
Penning:
- Kassa voor morgen in orde
- Sabam en billijke vergoeding voor galabal in orde brengen
IT:
-

-

Gotcha
- Mee bezig
- Beginnen na de paasvakantie
Muilgraaf?
Systeem voor schulden
- Het is af, maar compileert niet, behalve op davit zijn pc

PR-extern:
- Sponsortocht
- Lars en Blokkie zijn geweest

-

-

- Prijzen voor quiz gefixt: bons van restaurant/snackbar
Andere quizprijzen
- Guido: niet echt meer op rekenen, laten niets weten
- Idee: pakketjes maken met paaseitjes
- Zelf nog prijzen kopen
Hoe moeilijk kan mailen zijn?

PR-intern:
- Langs geweest bij eerstejaars voor promo?
- Nee, laptop kapot dus geen presentatie kunnen maken
- Nathan is bij de fysici langs geweest
- Ze leken enthousiast
- Zeker nog bij de anderen langsgaan
Schachtentemmer:
- Bierbowling
- Prijs: 15 voor leden en 17 voor niet-leden
- Evenement morgen/sebiet online
Sport:
- Truitjes
- 50 % korting van bedrijf
- Voetbaltruitjes + basketshirts OF bijpassende shorts
- 12urenloop: bestelling voor drank is doorgegeven
- SDW
- Komt in orde
- Allemaal afkomen!
- Davit en Nathan zijn naar VPW
Cultuur:
- Quiz
-

-

Testquiz
- Meer specifiek de vraag op de slide zetten
- Slides op tijd in de groep zetten zodat schrijffouten eruit gehaald
kunnen worden
Waarom doet Thomas mee?
- Per ongeluk

Scriptor:
- Deadline: 14 maart!!!
- Sportjes doen niet aan deadlines
- Fuckboys
- Lars schrijft wel iets over SDW
- Iedereen moet Strakske nakijken en zien of zijn sponsors erin staan

Feest:
- Galabal
- Sponsoring van l’Arbre in natura: gratis soep voor op de receptie?
- In een emmer dus wel nog bekertjes voorzien
- Deze week eens contacteren, die weten meteen waarover het gaat
- Iedereen moet zich aanwezig zetten op het evenement
- DJ mengpaneel niet aanwezig in de zaal
- Via http://black-out.be/ (in Melle, dus je kan er zelf achter rijden)
- Of bedrijf in Brugge, maar die vragen vrij veel voor levering
- Maandag evenement delen in de FK praesidia groep
- Contactgegevens van Cocteau doorsturen naar Segers (voor billijke
vergoeding etc)
- Evaluatie NDW
- Leuk
- Vodkabeertjes waren straf
- Cocktails niet zo
- Segers was triggered door het kassasysteem
- Foute top
- Systeem op de site is in orde
- Fb evenement maken!!!
- Meer dagen laten stemmen dan nomineren (mensen kunnen maar 1 keer 5
liedjes nomineren in de nominatiefase, maar kunnen wel dagelijks stemmen
in de stemfase)
Cursus:
- Geen puntjes
Cantor:
- Evaluatie Cantoractiviteit
- Leuk
- Te weinig bier
- Rip FK schild
- Sinds wanneer is cantor praesidium
- Waarom doet gij landmeetkunde
Varia:
- Wedstrijd ‘t Genoegen
- Donderdag
- Lint meedoen
- Meeste bestellingen per kring wint
- KMF kan quizzen organiseren
- Bijna niveau van Prime
- Oorlog AB
- 2 vaten zetten om cocktailavond te boycotten
- AB is akkoord
- 3 vaten en van het 3de mogen ze meedrinken

-

-

Nathan is beetje later vnv
Weetje Sam: 4de grootste religie in UK = jediism
- Groter dan jodendom
Tom Van de Pitte zit bij Julie in de klas
Tomas wil campagne opstarten: “Bring back de juiste top”
- Zo veel jaar geleden: top 100 die niet fout was
- Nu vindt Tomas de liedjes niet leuk
Blokkie: Ierse pubs in London zijn de max, ze kunnen geen pinten tappen
Manon: frietjes?
Alex heeft nog Tom VdP weetje: tijdens de lustrumweek zat hij vaak op een bankje
mamma mia’s te eten en duvels te drinken
Weetje Davit: oppervlakte van de longen is 70 m²

