
Aanwezig: Nathan, Mathieu, Matthias, Maarten, Jan-Pieter, Niels, Robin, Manon, Kobe, Femke,           
Alexandra, Jonathan, Quentin 
Afwezig: Julie, Clara 
Te laat: Jarne (19:20), Lars (18:40) 
Naar de kloten: Robin, Quentin 
Dag 2 naar de kloten: Matthias 
Nacht 2 naar de kloten: Robin 
 
Praeses: 

● Activiteiten organiseren: 
○ Neem altijd verzekeringspapieren mee 

■ Ze zijn mee op PW 
■ Zeker mee op Sport activiteiten 
■ Te vinden op intranet van FK + Kleine kelder 

○ Het evenement moet vier dagen op voorhand op de WiNA-site staan voor de 
verzekeringen. Neem wat marge, voor in ‘t geval de WiNA- of FK-site brakt. 
Vooral dat laatste. 

■ Details liefst wat vroeger voor weekmeel en presentatie 
■ Openingsfuif, reeds vroeg beginnen promoten op FB 

○ Altijd blijf je van het begin tot het einde aanwezig op je eigen activiteit, tenzij met 
zeer geldige reden. 

● Algemene afspraken 
○ Praesidiumleden zijn aanwezig op alle activiteiten met uitzondering van: 

■ Sportactiviteiten, met als uitzondering: 
● Sporttoernooi der Wetenschappen 
● Interfacultair Toernooi 
● 12-urenloop 
● Er wordt verwacht dat elk praesidiumlid op minstens twee 

sportactiviteiten per semester, buiten deze aanwezig is. Deelname 
niet verplicht, en ik wil hier wel nog soepel in zijn, maar 
aanwezigheid is altijd enorm geapprecieerd. 

■ Cultuuractiviteiten, met als uitzondering: 
● Quiz 
● Spelletjesavond 
● Pasta-avond 
● Karaoke 
● Maar kom liefst naar alle cultuuractiviteiten want die zijn leuk 

■ Cantussen 
● Maar sterk aangeraden. 

■ Infomomenten van sponsors 
● Alhoewel ik misschien iemand hiervoor zal verplichten om de zaal 

te vullen/Niels en mezelf te ondersteunen. 



○ Met geldige reden kan men al eens een clubavond overslaan, maar overdrijf hier 
niet in. 

■ Quiz is geldige reden 
○ Op clubavonden is iedereen aanwezig om half tien, tenzij met geldige reden. 

■ Vroeger mag ook. Robin zit anders alleen 
○ Wees nuchter tijdens uw shift. Alstublieft. Daarna moogt ge naar de kastanjes. 

■ Onbevooroordeeld shiftensysteem dan aub 
● Robin krijgt laatste shift op bierkoning(-in)verkiezing 

● Introductiedag: 
○ Quentin is afwezig (Spanje) 
○ Zie shiftenlijst  
○ Dag ervoor ook boekenpakketten klaar maken 
○ Penning: voorzie kassa’s cursussen en bar 
○ Keuken: Upkot maybe 

● WiNA-dag I: 
○ Woooe  
○ Barbeque is aangegeven 

■ Barbecue dan 
○ Rijden naar de Makro de dag ervoor: 

■ Nathan met? 
● Femke 

○ Vaten en tap zouden er nog moeten zijn van introductiedag 
■ Hoop ik? 
■ Omgaan donderdag 20/09 

● Jonathan? 
● Robin (reserve) 

○ Ontbijt: ‘s morgens gaan Nathan en nog iemand naar de Delhaize 
■ Helpt er iemand me aan herinneren dat ik dit bestel? 

● Nathan, bestelt gij da even aub? 
● Reminder GSM Nathan 

○ Kan iedereen aanwezig zijn aan S9 om 8 uur? 
■ Niet 

● Alexandra 
● Maarten (potentieel) 

■ Ja, da’s vroeg 
■ Ja, gulder hebt een kater 
■ Jezus jullie gaan allemaal een kater hebben 

○ Er komt nog een shiftenlijst online! 
● Vergaderingen 

○ Elke dinsdag om 17h30 in de (grote) kelder 
○ Praesidiumleden zijn verplicht aanwezig tenzij met geldige reden 
○ In week 1 is er geen wegens WiNA-dag I. 

● WWW 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10SkMPxeKH19kQL1XDfVZFiQ2uYbb_8pdmoJsLQVJRX4/edit?usp=sharing


○ Vergadering ergens in week 2 of zo? 
○ Suggestie - Buitenland 

■ Naar Oost Europa met Dries 
● BBQ WiNA Dag 1 

○ Lookboter AUB 
 
 
Vice: 

● Afwezig 
○ Reeeeeee 
○ Vice cries :’( 

● Mailt die voor ereleden? 
○ Al naar bijna iedereen gemailt 
○ We hebben al geld binnen gekregen woopwoop 
○ Sam: 1 cent te weinig 

 
Quaestor: 

● Kilometervergoeding: 
○ Lange berekening met inflatie en stijging brandstofprijzen heeft bepaald dat de 

kilometervergoeding opgetrokken wordt tot 0.27 EUR/km 
● Schulden 

○ Schulden ---CENSUUR---? 
■ Nog niet afbetaald 
■ Heeft nog niet geantwoord op bericht 
■ Nog eens sturen 

● Lidgeld? Guidoboekjegeld? 
● Nieuwe diepvries 

○ https://www.2dehands.be/elektronische-apparatuur/keukenapparatuur/diepvriesk
asten/diepvries-aeg-a-454084323.html  

■ Da’s wel Jette 
○ Robin heeft er 1 gratis 

● Truitjes betaald? 
○ Geen toegang tot postbus 

 
IT: 

● Is de ledenregistratie ready to go en compatibel met de GDPR? 
○ Enkel nog eens doen checken door David, dus hopelijk in actie deze week 

 
Schachtentemmer: 

● Vacantus: 
○ In het verslag van vorig jaar stond ‘Meetjesland sneller buitensmijten’. 

■ Mag echt eigenlijk. 
● plz 

https://www.2dehands.be/elektronische-apparatuur/keukenapparatuur/diepvrieskasten/diepvries-aeg-a-454084323.html
https://www.2dehands.be/elektronische-apparatuur/keukenapparatuur/diepvrieskasten/diepvries-aeg-a-454084323.html


○ De ontgroening in ‘t midden van de zaal maakte dat de controle over het 
achterste deel echt minder was, we moeten hiervoor uitkijken tijdens de doop. 

● Openingscantus: 
○ Hoogpraesidiumtafel in ‘t midden van de zaal. Als er weer zes miljard man is 

horen ze me tenminste. 
■ Hoorbaar in beide richtingen? 

○ Geen Meetjesland 
○ 15 bezoekers max? 

● Haar kar 
 

 
PR intern: 

● Presentatie introductiedag? 
○ Done 

● Eerste weekmeel? 
○ Voor wanneer is dit? 

■ Maandagavond 24/09 verzenden? (daarvoor nog nauwelijk leden) 
● Hou altijd zeker een affiche apart voor de sponsors 

○ Joak 
● Presentatie week 1? 

○ Begin ik volgende week mee 
○ Prijzen nodig voor activiteiten van week 1 en week 2 

● Is het oké als ik u in week 1 join tijdens uw speeches? 
○ Jup, als mensen zin hebben mogen ze altijd meekomen :) 

 
PR extern: 

● Recap sponsors? 
○ 1 getekend, paar die nog moeten tekenen 
○ DevoTeam al, Nexios nog 
○ Excelis: Workshop ding - Brak 
○ Studant: Bijlesbedrijf 

■ Schrijf u in, WiNA krijgt geld (5 euro of zo) 
● Banner affiches: tijdelijke versie nu, der komen er nog bij 
● Sponsortochten: hoe zit ‘t daarmee? 

○ Alexandra kent paar Overpoort uitbaters 
 
Feest: 

● Galabal 
○ Zaal? 

■ Brouwerij Gruut 
● Mmm, Gruut 

● Kasteelavond 
○ Nog te regelen met kasteel 



○ Event op site 
● Openingsfuif 

○ Zaal ok 
○ Thema? 

■ Ballenbad 
○ Evenement op site 

● Nacht der wetenschappen 
○ Herbruikbare bekers? 

 
Scriptor: 

● ‘T Infostrakske? 
● Eerste strakske 

○ Deadlines 
■ Week 5 (1e) : 23 oktober-ish 
■ Week 11 (2e) 

○ Artikels? 
■ Robin: Vissen 
■ Manon: Brakken met WiNA 
■ JP: Quiz - Hoe brak ben je van -1 tot David 
■ Jarne: Apolitiek verhaal met D.V.L 
■ Interviews met proffen 

● Storme, Dimi van Rek, Laermans 
■ Leven van een assistent 

● Opmerkingen woordjes: 
○ Het Nederlands is geen Engels: zelfstandige naamwoorden schrijf je aan elkaar. 
○ Woorden die niet Nederlands zijn zet je in italic. 
○ Wees niet te verbose, wees bondig. 
○ Let op met aanhalingstekens: escapen (met \), want anders worden dat trema’s 

■ Bv. “e wordt ë 
○ Laat mensen woordjes doorsturen in LaTex! 

 
Sport: 

● Ga op Introductiedag rond om sporters te ronselen. Schrijf desnoods namen op. 
○ Lars joint jullie (Jonathan) hierin. - OK 
○ Quentin is er niet 

● Steek eerstejaars die geïnteresseerd zijn in de sportgroep. 
● Update de kalender in de sportgroep 

○ Omslagfoto veranderen 
● Communiceer goed over activiteiten tegen zowel eerste- als laterejaars. 

○ Vergeet niet dat doctoraatsstudenten ook mee mogen sporten. 
■ Bijvoorbeeld Basiel, Ben en Benoît voor voetbal. 

● Truitjes zijn oké :D 
 



Cultuur: 
● Pasta-avond  

○ Maandag 1 oktober 
○ Systeem voor peters en meters ligt in de handen van de cursussen. 
○ Dit is geen speeddate. Geef mensen at random een meter/peter of iemand die bij 

hen past. 
○ De dag ervoor op Home Astrid pasta maken? 

■ S9, Maarten vraagt 
○ De dag ervoor (zaterdag) om ingrediënten gaan? Wie heeft een auto en wilt dit 

doen? 
■ Fem-mobiel 
■ Is Manon in staat dat alles in haar frigo te houden? 

● Nope, te veel drank momenteel 
■ Zijn er nog mensen die hierbij willen helpen? 

● Clara, wilt gij eens lief in de ogen van Jeffrey kijken en vragen of 
ie een pot in zijn frigo wilt zetten. Hij krijgt ‘n ice tea van me. 

○ Done, we can put pot bij hem 
● Julien? Hebben we daar nog vriendjes zitten? 

○ Julien is weg :’( 
● JP, Alexandra, Lotte(?) 

○ Zet Femke een shiftenlijst online? 
■ Komt in orde 

● Staat online 
■ Herinnering voor Nathan om keer vorig jaar op te halen 
■ Penne 

● Quiz 
○ Reminder: vergadering Quizcomité op donderdag 20 september rond 19:30 

■ Rrrrijst of noedels 
○ Groot deel van de rondes al gekozen, zie forum 

■ We bespreken dat nog wel 
● Lasershooten en karten is al gereserveerd 
● Milieu - stuff 

○ Wij zitten nu in de groep van Duurzame Studentenverenigingen, jeej 
 
Cursus: 

● Shiftenlijst? 
● Hebben jullie alle cursussen? 

 
Varia: 

● Haha, zo grappig dat Robin en Matthias nu al kapot zijn. Haha. 
○ Nie liegen Robin! 
○ Robin lag om 20u reeds plat 

● Jonathan 



○ Openingsdag: “Al de chickies rond mijn vinger” 
● Kar met tent 

○ Chemica aanspreken @Nathan 
● Nsync is super underrated 

○ Backstreet boys is eigenlijk echt wel nog cool 
● Dildo’s zijn ok - Jonathan 
● Robin zijn paintballding 

○ In september, anders vervallen 
 


