
Vergadering 02/10 
Aanwezig: Nathan, Clara, Jonathan, Mathieu, Robin, Matthias, Blokland, Segers, Thomas, 
Niels, Kobe, Quentin, Alexandra, Femke, Jan-Pieter, Maarten 
Afwezig:  
Te laat: Jarne, Julie, Alex 
 
Praeses: 

👻 Evaluatie introductiedag 
○ Voor herhaling vatbaar om cursussen pas na het broodje te verkopen, veel meer 

feuten zijn blijven plakken precies 
■ We doen dit altijd, maar correct 

○ Volgend jaar een beter systeem voor inschrijvingen op de website, met een paar 
laptops voor smartphone-loze studentjes- lijkt een goed idee 

○ Guido-zakjes bij de boekenverkoop meegeven ipv bij lidkaarten zodat er geen 
problemen zijn als lidkaarten-printer niet werkt 

■ Geen goed idee, opstropping bij de verkoop, zorg dat de lidkaarten 
werken door dag op voorhand al te testen 

■ Ging normaal nog relatief vlot 
■ Was ambetant bij het niet kunnen geven van lidkaarten 

○ ‘t Was tof 
○ Lange Stok niet vergeten in vlag te steken 

● Evaluatie praesidiumweekend 
○ Iets te weinig drank 

■ Teveel Aro Pils (mislukt experiment) aka nooit meer 
○ ‘t Was tof 
○ Huisje: goedkoop en in orde 
○ Telkens enkel praesidium van het jaar ervoor mag afkomen - it’s a rule 

■ En Segers en Wouter (just kidding) 
● Evaluatie WiNA-dag I 

○ Leden die dan aangemaakt zijn op de site hebben nog geen lidkaart, 
FK-problemen (en IT) 

■ Weekend erna was het opgelost - cursusjes hebben blijkbaar toch niet 
alles van WiNA dag 1 

■ Mensen die nu al achter kaart gevraagd hebben, hebben die ook 
■ IT en cursusjes zullen het samen oplossen 

○ Ranzig veel volk opeens 
■ Ja echt, spreid dat uit voor volgend jaar 
■ Trip om extra vlees was niet echt meegedeeld aan de bbq’ers waardoor 

zij het vuur al zachtjes lieten uitdoven 
■ Extra vlees halen: ribbetjes is niet handig 
■ Vlees op tijd ontdooien: ribbetjes duurt lang 



■ Geen lookboter *sadface* 
○ Dat vlees is nog even goed 

■ Blokkie & Segers hebben dat al mee 
● Huh? Dat zit nog in de diepvries 

■ Overkopen voor helft van de prijs 
■ Mss nog gebruiken tijdens bbq met paar man van WiNA 

○ Spreid het zetten van gratis vaten wat meer uit over de avond, zodat de 
clubavond niet al meer voor de helft al gedaan is tegen 1u 

■ 1u is vrij deftig, teveel spreiden zorgt da volk juist vroeger weggaat 
■ Anders minder geneigd om meer te drinken 
■ Was goed 

○ Bbq roosters afkuisen 
■ Bbq’s zijn zelf al opgekuist 
■ Roosters moeten nog gekuist worden en dan kunnen bbq’s teruggegeven 

worden aan geologica en waarborg terug vragen 
■ VM IT wil dat blijkbaar niet egt 
■ Clara en Manon en Mathieu zullen dat doen 

○ Tap is opgehaald geweest en gas is achtergelaten geweest (zou nog genoeg 
moeten inzitten voor paar vaten) 

● Wees aub op uw shift 
○ Sommigen wisten niet dat ze op een bepaald moment shift hadden → kijk naar 

shiftenlijst voor de activiteit 
● Automaat en Alex zijn enthousiasme om die te verwijderen van deze premises 

○ Datum meegeven en dan wil hij dat wegdoen 
● Lidkaarten bestellen bij het FK 

○ Er liggen er nog 4 in de printer 
○ Nog stuk of 50 bijbestellen (Nathan stuurt daarvoor) 

● Schamperinterview en onze oorlog met Zeus 
○ Schamper komt om de 2 weken uit en telkens verhaal over vete tussen 

studentenverenigingen 
○ Daarjuist interview gehad over vete: ontdekking: we hebben geen vete met Zeus 

● Kerstmarkt 
○ Mail van Julien daarover 
○ Decaan vond dat leuk 
○ Geologen deden dat al, uit te breiden naar kerstmarkt aan S5 met 

wetenschapskringen en conventen enzo 
○ Break-even qua winst en bij winst geven naar goed doel 

● Jassen vinden we brak 
○ Sturen naar Matthias als je andere jas wil (voor sommigen zijn de maten zijn nipt) 

 
Vice-praeses: 

● Certificaten: probeer ik deze week te laten printen 
● Erelidkaarten: al heel wat gedrukt (thanks JP)  



○ Hij zal template sturen-is al gestuurd 
● Blokkie heeft zijn erelidcertificaat nog niet  

 
Quaestor: 

● Probeer naar de schulden te kijken 
○ Ja please 
○ Overschrijven (Naam + ‘Schulden’) of cash geven 

● Hoe staat het financieel in vergelijking met vorig jaar? 
○ Vorig jaar is een beetje een mess, maar ik probeer een wekelijks financieel 

verslag voor het praesidium te maken 
■ Ik kijk ernaar uit 

● Ik ook, bae 
○ Muilen? 

■ Dat was ik niet 
● Hotel? 

○ Kleine kelder? 
● Sporttruitjes zijn al betaald -check 
● Brievenbus aan het cursuskot 

○ Daarmee kunnen we aanmaningen en deurwaarders vermijden 
○ De persoon van S21 kwam daar zelf mee af 
○ Peck kan het misschien fiksen, ik heb hem nog gestuurd op fb 

■ Er is iemand van de vakgroep Toegepaste Wiskunde verantwoordelijk 
voor de post van S9 

● Peck heeft het gefikst 
● We moeten een manier vinden om een postbus vast te hangen 

aan het cursuskot 
○ Lang niet aan brievenbus geraakt dus dit systeem zou handig zijn 

● “Kun je da op mn schulden zetten” - lukt dat? Als pc in de buurt is, lukt dat direct, later is 
dat lastig 

○ Zelf geld ingeven - vooral nuttig voor onderling schulden 
○ Idee: positief staan, zo heb je buffer om geld voor terug te betalen aan anderen 

(handiger dan cash enzo) 
 
IT: 

● Milieupunteeeen 
○ Enkel voor praesidium? 

■ Ook voor schachten? 
○ Manon staat al lang in het rood trouwens 

■ Foei, Manon 
● Negatieve milieupunten plz 

○ Mag ik milieupunten? 
■ Als je het verdient x  

● Forms aanmaken 



○ Doe het goed van de eerste keer, want edit gaat niet zonder mottig veel 
problemen 

○ Vb: extra vegetarisch 
● Muilgraaf? 

○ Eerst muilgraaf (inlog nodig en qua gdpr: vragen wil je naam erop staan) 
● Sommige foto’s staan scheef op de website sniff 

○ Staan recht op pc en fb, maar blijkbaar niet op site (IT checken) 
 
Schachtentemmer: 

● Openingscantus morgen 
○ HEBBEN WE ER ZIN IN? 

■ JUAAH 
○ Zedenmeester 

■ Zie PW vergadering: Manon, Mathieu, Jonathan stonden cho 
● ‘T is Jonathan geworden, instructies meegegeven 
● Nog niet van begin, vanaf 2e deel is hij er 
● Luisteren naar hem, pls, danke 

○ 20 man bezoekende kringen 
○ Voetballers moeten €4 minder betalen 

■ Tenzij ze water drinken, dan is ‘t gewoon €0 voor hen 
● Schachtenkonvent straks 

○ At CB 
● Evenement voor beiaardcantus aanmaken 

○ Traditioneel niet, op WiNA site evenement delen 
○ Vanaf donderdag 19u inschrijven 
○ Niemand krijgt voorrang bij inschrijvingen 
○ 29 in 1e ronde, wss meer in 2e ronde (er is ook meer plaats) hangt ook van af 

hoeveel man we meewillen 
○ Kleine kelder in schuif 16 euro per kaart 

● Tent ligt al terug in de kleine kelder 
● Vanavond 20u at CB (codex mee) 
● Voordoop is bijna af woopwoop 

 
PR intern: 

● Blad kleine kelder -is gefixt (IT moet op ‘Hoogpraesidiumblad’) 
● Lemme know if deadline voor inschrijvingen om mee te delen 
● Weekmail was niet in preasidiumgroep laten controleren geweest (op tijd maken en in 

groep zetten en zo zondag klaar) 
● Minerva WiNA pagina geen extra uitleg dan gewoon ‘week 1: WiNA dag 1’ of zoiets 
● Varia: Jarne’s fancy petje wordt gestolen oeioei 

 
PR extern: 

● Jow 



● NIIIEEEEELS 
○ NIIIEEEEEEEELS 

■ NIIEEEEEELS 
● NIELS? 

● Hoe zit het met mensen hun sponsortochten? 
○ Gedaan: 

■ Nathan & Femke al op 27 sep, rest na vergadering 
● Slecht idee eigenlijk 

■ Mathieu & JP (28 sep) 
● Plus 1 steunende sponsor en 3 contacten 

■ Niels & Maarten: 
● Niels moet kijken dat ‘deals’ in orde komt 

○ Gepland: 
■ Manon & Clara: Maandag - Oeps niet maandag 
■ Nathan & Femke, I guess 
■ Kobe & Matthias: Dinsdag 

● Codima is check 
● KBC: morgen is de grote baas er 
● Pizza Hut: Niels gaat passeren, kijken voor natura 
● Blauw Kotje: Morgen eens passeren 

○ To plan: 
■ Julie & Jarne 
■ Alexandra & Jonathan 
■ Quentin & Robin (week van 8 en 12 oktober) 

● Orbid: sponsoring voor delen van hun evenement 
○ Fb post en in weekmeel 
○ Hebben flyers gegeven 

● Exellys workshop op 15/10 normaal gezien 
○ Moet verzet worden, want lokaal kon niet gefixt worden 
○ Normaal in november hopelijk 

● Kasteelbier is getekend voor dit jaar 
○ Zie feest voor bier 
○ Leveren tegelijk bakken en wat ze geven voor de quiz 
○ Ticketje van aangekocht kasteelbier doorgeven om in sponsoren te krijgen 

● KPMG Soirée 
○ Nog niet echt iets van gehoord 

● Evenement ‘Durf Ondernemen’ in S5 
○ Maar vage uitleg 

● Nexios hebben hun contract nog niet ondertekend 
 

 
Sport: 

● Morgen eerste wedstrijden 



○ Voetbal woopwoop 
○ Ploeg is opgesteld: 16 man (5 reserve) -kan wel dat er wat man of 2-5 wegvalt 
○ Robin is coach 

● Korte samenvatting sport vergaderingen 
○ 1e: afspraken en over verbod bier tijdens sportactiviteiten (niet in kleedkamers) 

voor verzekeringen, opeens verzet online terwijl op vergadering niet veel in 
tegengegaan is geweest, wss wordt er brief opgesteld om daar tegenin te gaan: 
wij als kleine vereniging hebben wss niet zo’n grote invloed met die brief te 
tekenen 

■ Andere voordelen ipv toch drank: mss wat korting op andere activiteit 
(bicky’s at S9 bv) 

○ 2e: lotingen: meeste heel goed, behalve volleyball dames: tegen veel grote 
kringen (we hopen op toch zwakkere ploegen) (o.a. VTK, VGK…) 

● Kalender is in orde 
● Keuze VBK 12 urenloop 

○ Niet meer met VLAK samenwerken (onder d 20 rondjes) 
○ Vraag vanuit Wetenschapskringen behalve Geologen 
○ Veel verlies dus als VLAK weggaat, meer verlies 
○ Wie nog wil meedoen met ons: VBK (mss verlies prestatie gewijs maar handig 

qua verlies geld gewijs) 
○ Wordt besproken met andere praeseses 
○ VLAK had ook niet meegeholpen met organisatie, pas achteraf gevraagd wat ze 

konden doen 
● Bak Bier op voetbal? (kleedkamers niet zeker) 

○ Zie temmer: Voetballers krijgen korting op cantus 
● Verzekeringspapieren 

○ Iedereen passport mee 
○ Ligt er al een dikke bundel in kleine kelder (handig voor feest activiteiten ook) 
○ Pr-intern zal gaan printen (wss samen met voordoop 1) 

● Fototoestel nodig voor voetbal 
 
Cultuur: 

● Evaluatie pasta-avond 
○ Voorbereiding zondag 

■ Te veel mensen die pas héél laat toekwamen zonder duidelijke/geldige 
reden (zelf wss wat vroeg vertrokken rond 22u, en toen nog volk dat 
moest afkomen) 

■ Int begin fout in shiftenlijst, later ‘iedereen’ toegevoegd 
■ Het is de bedoeling dat iedereen op z’n minst zo vroeg mogelijk aanwezig 

is en zo veel mogelijk helpt 
○ Pasta-avond zelf 

■ Er was ongeveer 95-100 man 
■ Er was wel pasta-saus over 



■ Veggie goed (klein potje over terwijl we ietsje meer dan halve 10l emmer) 
■ Op wiki zetten wat er mankeert 

● Lasershooten op fb zetten en poster maken 
○ Inschrijvingen staan al open (max 40 man) (kan week op voorhand aangegeven 

worden dat er 1 of 2 groepen zijn (20 of 40 man dus)) 
○ Dan is het onze Cultuur haar verjaardag :D 

● Filmavond 
○ Kinepolis: gratis tickets? Eventueel goedkopere tickets? 
○ Gewoon iedereen met Kinepolis Student Card? 
○ Guido: gratis popcorn + drankje 
○ 29/10 filmavond: in guido staat enkel gratis popcorn en drankje maar geen tickets 

■ Verwacht aantal: meestal max 20 man 
 

 
Feest: 

● Galaballocatie ligt bijna vast 
○ Prijzen al meegedeeld (2 personeelsman bij die helpen opzetten en obers voor 

koffiekoeken (ovens werken gelukkig)) 
○ Vanaf 1u politieagenten moeten gefixt worden 
○ 2 mogelijke data spannend 

● Openingsfuif 
○ Laten drank door Delta fixen 
○ We kunnen proberen promo fixen met de Delta 

● Kasteelavond 
○ Sterke mannen/vrouwen nodig 

■ Wanneer? 9/10 voor met Cambio naar CB van parking tot CB (uur moet 
nog afgesproken worden met Kevin) mag niet meer binnen met de wagen 
in overpoort 

■ Mathieu en Matthias en Robin 
○ Ga deze week het bier halen (liefst zo snel mogelijk) (Check)  en stuur ticketjes 

door naar PR-extern: voor elke 3 bakken kasteelbier hebben we gratis bak dat 
kasteelbier komt brengen! 

■ En ook nog is zo 3 bakken gratis 
○ Verkleden! Niet serieus verkleed = late shift 

 
Scriptor: 

● Eerste ‘t Strakske 
○ Proffeninterview: wie volunteert om hier iets mee te doen? 

■ Hebben we daar geen scriptor voor? 
■ Neem het gesprek op ofzo 
■ Dimitri Van Neck? Mss beter in 2e sem dan hebben ook 1e jaars al les 

gehad van hem 
■ Boone of Maarten Baes of Maarten De boeck 



○ 24/10 deadline voor woordjes en artikels 
○ Mensen die nog een artikel willen schrijven? 

■ Robin? kruiswoordraadsel 
■ Nathan 
■ Blokkie schrijft iets over veto 
■ Jarne 
■ Jonathan 

○ Voorpagina wordt gefixt 
● Wat info verkeerd in infostrakske: op wiki zetten voor volgende scriptor dat die weet dat 

er info veranderd is 
 

Cursus: 
● Goed verkocht deze week + introductiedag 
● Financieel verslag 
● Kalender aan het cursuskot hangen? Mss lijstje van dingen te doen komende week? 

○ Er hangen al posters 
● Printservice voor studenten 

○ Doorsturen naar drukker en die levert dat dan 
○ Of deal met drukker: WiNA kaart tonen en dat je dan korting krijgt 

■ Niels gaat eens kijken 
● Problemen / fouten: 

○ Computational physics 
○ Vorig jaar 2 van verkocht, dit jaar meer volk die dat wil kopen, maar lange 

levertijd → bestellen via site zodat ze beter kunnen fixen dat er gng boeken zijn 
● Boekenverkoop gaat goed 

 
 
VM: 

● Proficiat met uw relatie (fuckbuddy’s) 
○ Buddies* 

■ *buddy’s (http://woordenlijst.org/#/?q=buddy) 
● Nog steeds een mongool though 

○ Lovies 
● Hoe is het nog met Java en Ruby (On Rails)?! 

 
Cantor: 

● Zing eens een liedje 
○ ROOOOOOTS! 
○ BLOODY ROOOOOOOOOTS!!!! 

■ Nu metal is de reden waarom God ons verlaten heeft 
● Boekske: gaat morgen om, liedjes stil gedeelte niet erin, zo zullen feuten mixen met de 

rest van de corona en meelezen in hun codex aka cute 
 

http://woordenlijst.org/#/?q=buddy


Varia: 
● WWW-Comité: 

○ When and where? Wordt voor gestuurd 
● Vanavond Chemicacantus!! Matthias gaat het 2e deel, mss wel met inschrijvingen oeps 
● Crap, de praeses van Moeder Zeug heeft mij (Matthias) uitgenodigd voor de doop, dat 

wordt wel veel drinken 
● Stemmen voor WiNA-stropdassen: 6 (+2 niet-praesidium) 
● Jarne wil dassen voor galabal snick 
● 6 man ofzo gaat naar Bootcamp 
● Frietjes sebiet :D 
● 3 handdoeken en plakkers aangekocht geweest 

 
 


