
Vergadering 27/03 
Aanwezig: Blokkie, Segers, Jeffrey, Davit, Clara, Manon, Alexandra, Thomas Folslet, Stef, 
Matthias, Julie, Freija, Sam, Nathan, Thomas, Sarah, Jules, Vincent 
Afwezig: Polina, Lars, Tomas 
Te laat: 
 
 
 
Praeses: 

- Evaluatie Bicky’s @ S9 
- Nat 
- Winst 
- Blokkie heeft speciaal voor Tamos een aftrekker gekocht 
- Iemand wou betalen met epurse 

- FB-groep 
- Idee: groep met alle commilito 
- Gemakkelijker om mensen uit te nodigen 
- Voor: 12 stemmen 
- Neutraal: 5 stemmen 
- Tegen: 0 stemmen 

- Stickers 
- Ongeveer 50 euro voor 300 stickers 
- Goedgekeurd door penning 

- WWW 
- Davit stuurt morgen mail rond aan mensen die ingeschreven zijn 
- Blokkie kan toch niet rijden door zijn hand 
- Sam kan rijden 

- Kiescomité 
- Kandidaten: Freija, Jeffrey, Sarah, Blokkie, Tomas 

- Iedereen behalve Blokkie is voor dit comité 
- Aantal vacatures per functie 

- E.g. zes sporten, vijf vices of dertien praesessen 
- 2 cursussen 

- Meerderheid is tegen 
- Stok vlag 1 & stok vlag 2 

- Matthias kijkt in de stock (hihi) van zijn pa 
- 1,5 m is niet groot genoeg 

- Nu we toch bezig zijn nog een stok voor de derde vlag 
- Bellen voor vervanging raam 

- Davit mailt eens 
- Updata: raam is ondertussen gefixt 

 
Vice: 

- Geen puntjes 
 



Penning: 
- Sponsoring SB 

- Nog geen tijd gehad 
- Zeker doen, want is veel geld! 
- Update: ondertussen gemaild, SB was het vergeten 

- Geld van galabaltickets aan Segers geven 
- Geld Blokkie ontvangen? 

- In orde 
- Schulden online zetten 

- Davit kijkt vanavond voor 
- Update: ondertussen in orde 

 
IT: 

- Stemmen foute top is niet overzichtelijk 
- Niet duidelijk hoeveel stemmen je nog overhebt 
- Op gsm moet je herladen voor je ziet dat je effectief gestemd hebt 

- Mensen gebruiken nog hun oude e-mailadressen in hun woordjes bij activiteiten 
- Adres met wina-gent.be gebruiken 

 
 
PR-extern: 

- Switch to IT 
- Factuur is vorige week verzonden 

 
PR-intern: 

- WiNA dag 2 
- Langsgaan in de lessen voor de paasvakantie 

 
Schachtentemmer: 

- Bierbowling 
- Niet zuipers, wel bowlers.. Prijs? 8 euro 
- Voor wie niet bowlt, wel drinkt: 10 euro 
- Segers: op tijd zijn voor als er nog iets betaald moet worden 

 
Sport: 

- Truitjes 
- Isd Design 
- Vincent stuurt offerte door naar Alexandra 

- Aanwezigheden SDW 
- Er was aangekondigd dat aanwezigheid verplicht was 
- Iedereen is rond shift geweest, maar zou leuker zijn als iedereen langer bleef 

- Evaluatie Floorball 
- 0-5 tegen VRG, 4-2 tegen Blandinia, 0-4 tegen VPPK, 1-4 tegen Geografica, 

1-1 tegen Moeder Lies, 1-4 tegen Dentalia, 0-3 tegen VDK 
- “No contact” mijn ballen 
- Leuk 



- Niet goed geregeld door FK 
- Geen scheidsrechters aanwezig 

- 12-urenloop: 
- Themavoorstel door Blokkie: casino 

 
Cultuur: 

- Karten: voorlopig 9 inschrijvingen 
- Davit komt ook 
- Er mogen 20 mee 

 
Scriptor: 

- We zijn bijna alle strakskes kwijtgeraakt, i.e. we zijn ze letterlijk kwijtgeraakt 
 
Feest: 

- Evaluatie Galabal 
- Toffe avond 
- Praesidiumfoto is top 
- Zalmhapjes waren lekker 
- Ovens werkten niet 

- In overleg met Cocteau voor vergoeding, want koffiekoeken zijn voor 
niets gekocht 

- Diner was lekker, maar heel trage bediening 
- Wijn en water door WiNA betaald 

- Foute top 
- Geen deadline op het stemmen bekend 
- Davit zorgt dat vanavond de definitieve volgorde online te vinden is 
- Iedereen om 21u in de cb 

 
Cursus: 

- Ge hebt een fout boek verkocht aan Sibe 
- Bron: 

https://www.facebook.com/groups/1932480043676517/1993430794248108/ 
- 2 pagina’s verkeerd gedrukt in boek 
- Laten weten aan de Standaard, misschien krijgen we dan dat geld terug 

 
Cantor: 

- Voorstel: koor ipv cantor 
- Minimum 12, maximum 17 

 
Varia: 

- Zeus wil kelder eventueel gebruiken 
- Voorbereiding begrafenis Blokland 

- Laat maar, hij leeft nog 
- Too bad, ceremonie al geregeld 

- Nu moet hij wel sterven 
- Begrafenis wordt cantus en tekstjes zijn vrije versies 

https://www.facebook.com/groups/1932480043676517/1993430794248108/


- Thomas F moet als eerste spagen 
- Evaluatie raam dichtdoen in kelder 

- Voor herhaling vatbaar 
- Nemen we de galabalfoto als omslagfoto op fb? 

- Goedgekeurd 
- Ge moet de galabaltickets en het geld nog ophalen 
- Voorstel Sam: schachten verkopen in aandelen 

- Beurspraeses aanstellen 


