Aanwezig:  Niels, JP, Jarne, Robin, Vincent, Maarten, Kobe, David, Alexandra, Femke, Julie,
Mathieu, Jules, Jonathan, Blokkie, Clara, Nathan
Afwezig: Quentin, Manon, Matthias
Te laat:  Lars
Praeses:
Coöptatie tweede feest
○ Kandidaten: Vincent “Veertien” Vandeperre, Julie “Dwerg” Awouters
○ Resultaat: Vincent: 1
Julie: 8
Blanco: 3
Coöptatie scriptor
○ Kandidaten: Maarten “Kanditatuur” Van Hoecke
○ Resultaat: Voor 8
○
Tegen: 1
Blanco: 2

Coöptatie VM sport
○ Kandidaten: Vincent zal kandidatuur doorsturen
○ Unaniem verkozen
Cöoptatie VM IT
○ Kandidaten: Lars “Little Dick” Begov
○ Resultaat: Voor: 9
Tegen: 0
Blanco: 4
Lidkaarten FK:
○ Voorkant: lay-out is vrij te kiezen (enkel hokje voor naam vrijhouden) (design
-Julie wil misschien graag bekijken om design zelf te maken)
○ We krijgen print-machine
○ Desgin: Liefst goede indruk op eerstejaars
○ Via FK (niet ISIC (rare voorwaarden: gratis lidkaarten als mensen aanduiden dat
ze mails willen krijgen van Guido aka louche) noch Joyn)
Praesidiumweekend
○ Locatie: nog geen
○ Datum: 14-16 september
○ Suggesties voor locatie mogen gedeeld worden
○ VM’s mogen mee op weekend
■ Penning kijkt nog hoeveel ze moeten betalen
○ Zijn er mensen met allergieën of dingen die ze niet eten?
■ Jarne: veganistisch
■ Femke: vegetarisch
■ Manon: geen noten
■ Nathan: geen stenen
■ Matthias: geen alcohol
■ Julie: honden, katten, paarden, gras, alle bomen
■ Jonathan: Huisstofmijt, katten én geologen
● Ik weet niet wat gij denkt dat we gingen klaarmaken maar dank u
om het te vermelden
○ Rijden er mensen met een auto?
■ Julie (eigen auto)
■ Femke (eigen auto)
■ Jonathan
■ Niels?
■ JP? (als ge mij een auto geeft)
■ Robin (ja)
○ Ik ga op praesidiumweekend en ik neem mee:
■ EHBO-koffer!!
■ Sextoys
● Véél sextoys
○ Is Robin geen substituut?

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Dafalgans
Kiel
Lint
Tandenborstel, proper ondergoed, shampoo en een pyjama.
● Echte mannen slapen naakt.
Reserve slaapzak
● Slaapzak dus ook
Geen waardigheid
● Ouders ook niet
Reservepillen, voor als ge ze uitspouwt
Brakbroekken
Reservebanden
Condooms voor alexandra
@vice: dafalgans voor ereleden
● De vice zal er niet zijn
● JP neemt er mee

WWW-comité:
○ Wie wilt zich hier mee bezig houden?
■ Robin, Kobe, Nathan, Alexandra (voorzitter), Mathieu
Vanavond allen aanwezig om 8 uur om de zaal klaar te zetten. (Nieuw praesidium)
○ Davit heeft sleutel- zal aan Lars geven
○ Begin al met zaal klaarzetten al is praeses er nog niet
Vraag ter algemeen nut:
○ Wie heeft er een rijbewijs?
■ Robin: tegen september hopelijk gefaald :p
■ JP
■ Jonathan
■ Mathieu nog steeds niet
■ Femke
■ Niels
■ Maarten
■ Manon
■ Julie
■ Jarne
■ Clara
○ Hoe zit da met de jassen?
■ Julien heeft wat gemompeld, hopelijk krijgen we meer informatie
○ Wie heeft er een rijbewijs en kan effectief ook met een auto rijden? (i.e. komt niet
uit een gemeente of streek waar dat bij de cornflakes zit)
■ JP
■ Jonathan
■ Femke
■ Niels

○

Wie heeft er een auto?
■ Robin: kan gefixt worden
■ Jonathan: auto vriendin
■ Femke (3 passagiers) (maar ik moet vrijdag nog werken dus ik kom
vrijdagavond pas af)
■ Niels
Sleutels: David en Segers moeten nog afgeven (Julie en Maarten hebben nog geen
sleutel), Segers ook kluissleutel nog afgeven
Vice:
● Mailen voor ereleden
○ Vanaf midden juli ervoor beginnen kijken
● Hebt gij dafalgans voor mij?
○ Kheb er bij :D
● Ontvetter is love
● Blokkie krijgt antwoord op zn klaagmail na de vergadering
Quaestor:
● Kilometerheffing:
○ Matthias moet checken
○ Vorig jaar €.25000/km met eigen auto
○ Wettelijk maximum is € .33 ofzo iirc
● Indien je ticketjes hebt, contacteer Matthias.
○ Naam op de achterkant schrijven en op mijn vakje leggen waar het papiertje
“bonnetjes” plakt
○ En foto van trekken
○ Zo geen ticketjes kwijt
● Segers neemt kassa mee voor zwanenzang
Schachtentemmer:
● Vacantus
○ Thema? Antarcticantus of Get a sin/cos-tus: overweldigend gestemd op
Antarcticantus
■ Brainstorm:
● Get a sin/cos-tus
● Bikinis en blote basten-cantus
● Opblaasbare dierencantus
● REVOLUTIONAIRE VACANTUS
○ Evenement en poster zo snel mogelijk maken (morgenavond)
○ Ontgroening Steff en Cato (niet te veel alcohol)
○ Open cantus (3 per kring, 5 per wetenschapskring of Hermes)
○ Ontgroeningsgedeelte voor WiNA alleen, langere pauze voor niet-WiNA kringen
● Pinnetjes is gefixt

Sport:
● Gaan we gaan zwemmen?
○ Ja?
○ Tijdens de zomer: aan (Blaarmeersschen) of Rozenbroecken, dag van vacantus
○ Quentin zal moeten fixen, Jonathan is op reis dan
● Andere zomeractiviteit?
○ Sportjes spreken nog af om schema’s te bekijken
○ Bv frisbee activiteit
● Truitjes
○ Doel: nieuwe deftige truitjes (die lang meegaan)
○ Prijs: 560 euro (of meer bij grpter aantal)
○ Zwart broekje (geel number), logo op borst met gele streep schuin over hemd
○ Kleur keeper: Roze
○ Costumized truitjes kunnen waarschijnlijk niet echt.
○ Kousen voor de voetbal (5 euro ong per paar)
■ Deel van het “uniform”
■ Wordt dat gewassen? En volgende jaren? Zullen ze niet-gewassen
kousen aan elkaar doorgeven? Kwijtraken?
■ Zal dat volgende jaren nog gewassen worden aka goede investering voor
volgende jaren?
■ Gaan andere mensen kousen aandoen die al door andere gedragen
geweest zijn al zijn ze gewassen? <-> Diegene die gaan voetbal spelen
zullen daar meestal niet veel om geven
■ Voldoende spreiding in maten (ook gng kleine)
■ 5 tegen <-> 10 voor, 3 onthouding
○ 16 truitjes + keeper trui -Beter meer bestellen en 2 keeper truitjes (kost gaat
omhoog)
○ Rugnummers speciaal maken? <-> Is da nodig? Misschien meer kost, so no.
Cultuur:
♛ Quiz
♖ 1e semester oké?
Datum: week 7: 8 november (dag na lasershooten, maar lasershooten
kan verzet worden)
♖ Dus in de zomer al veel vragen fixen
♖ Femke wordt in vorig quizcomité gestoken om te zien hoe het vorig jaar was
♖ Quizcomité
♖ Femke, Robin, Nathan, Maarten, Alexandra, Clara
♛ WiNA naar de Gentse feesten
Rest van praesidium moet vrienden uitnodigen
Aangemaakt op Facebook
Wordt nog aangemaakt op de site, Mathieu moet da nog efkes fixen

♖ Schema
Zaterdag 14 juli, want dan kan waarschijnlijk het meeste volk
Zie die in vet. D
 ie in grijs zijn alternatieven.
♪ Stunning Suzy, classic rock. Korenmarkt, 18:00 - 19:15
♪ Gaspàr, jazz/pop. Korenlei-Graslei, 18:30
♪ HerrNia, new wave/electro. Kinky Star, 20:00 - 21:00
♪ Lee Anderson, pop. François Laurentplein/Luisterplein, 20:00 21:00
♪ La Folie Jolie, coverband. Groentenmarkt, 21:20 - 23:25
♪ Mantis, pogo jazz/postrock. Kinky Star, 22:00 - 23:00
♪ NiXiE, DJ. Blond (Edward Anseeleplein), 23:00
♪ Fornet, postpunk/krautrock. Kinky Star, 00:00 - 01:00
♪ Nerveus, coverband. Groentenmarkt, 00:10 - 02:30
Route op Google Maps. In totaal een half uurtje stappen.
Bonuspuntjes indien Kinky Star er in zit
♪ Zo goed, Nathan?
○ Drie lichtgrijze bonuspuntjes voor jou
■ Vier
♛ WiNA op Alcatraz, cute
Feest:
● Twee maanden om een galabalzaal te fixen
○ Ergens op een vrijdag, niet op een andere activiteit
● Samenzitten met Julie en Polina
● Openingsfuif: Delta (Nathan stuurt nog contract door)
PR intern:
● Nieuw fototoestel
○ Fototoestel van Robin, Nikon, stevige camera, Robin neemt het eens mee om te
testen, zou het willen verkopen: nieuw 500, maar wordt minder, best dat WiNA
direct betaald
○ Potato camera van Robin?
(https://www.google.com/search?client=ubuntu&hs=SdY&channel=fs&ei=1gY2W
8fKK4POwQLYpJ6QDw&q=potato+camera&oq=potato+camera&gs_l=psy-ab.3..
0l3j0i22i30k1l7.5401.11459.0.11853.13.13.0.0.0.0.145.1070.12j1.13.0....0...1.1.6
4.psy-ab..0.13.1066...0i67k1j0i131k1j0i10i67k1.0.oHv3plHPjFw) lol
○ Iets dat mag vallen en waterdicht is
● Affiches coöptatie afnemen
● Nieuwe praesidiumleden en VM’s meedelen op fb
PR extern:
● Stuur mails
○ Veel

■
●

Veeeeel
● Verdrink ze erin

Sponsortocht:
○ Verdeling straten + moet tegen begin academiejaar gedaan zijn
○ Verdeling zal volgende week meegedeeld worden
○ Indien veel antwoord van: “Sponsergeld is op” in eind decemeber, dan januari
nog eens langsgaan, niet erg dat 1e tocht begin academiejaar niet zo goed is

Scriptor:
● Infostrakske:
○ Ik stuur wel dingen door
● Straks eens samenzitten? Oeps geen tijd meer, zitten later wel samen
● Vragenlijst opstellen voor nieuw praesidium voor infostrakske (begin juli doorsturen)
Cursus:
● Aanvullen studiehulp
○ Aantal examens online
○ Spreek mss nog mensen aan om online te kunnen zetten
● mailen proffen: vlot dit?
IT:
⍦

⍦
⍦
⍦
⍦

WiNA2 - Vervanging?
○ Al van deftige leeftijd
○ Maximaal 10 jaar oud, wss 9 jaar oud
○ Vraag eens aan Dict
○ Femke haar pa heeft mss 2e handspc’s
Postgres backups
Facebook auth api
○ Iets waar Mathieu vrij snel naar moet kijken
GDPR: komt in orde
Nieuw praesidium mag oud praesidium van account smijten

Cantor: niet aanwezig
Varia:
● Evaluatie memegroep: Nathan is op zn tenen getrapt
● Closing Night Canard Bizar op 4 juli, volgende week woensdag, Kevin zou het
appreciëren als er volk van de WiNA naar toe gaat
● Drankautomaat?
○ Manon fixt voor oude drankautomaat en diepvries, en wat daar nog staat, weg te
brengen (na 22 juli)

○

●
●
●

Vervoer is grootste “probleem”
■ Cambio, kut
Evaluatie FK-cantus
○ Super ordelijk, Arno is verkozen tot cantor
Laat uw vergaderingspuntjes nie upgefuckt worden- fuck blokkie
“BVBA Coppens Alfons heeft de sponsering al betaald! - BVBA Coppens Alfons, voor al
uw schrijn-en timmerwerken! -hopelijk ook prijs leveren voor quiz

Trivia:
● IP-registratie formulier van UGent is ouder dan helft van de praesidiumleden: 7 Dec
1997
○ De helft is een understatement.
● Wie heeft EHBO cursus gevolgd ooit
● Manon mag deel missen,niet binnen wandelen tijdens plechtig gedeelte
● Van Kevin dinsdag mogen we cantusvat opdrinken (tussen bepaalde uren)
● Clownvissen kunnen van geslacht veranderen - Malvin is a grriiilll?
● Hallo

