Vergadering 16/10
Aanwezig: Kobe, Niels, Femke, Jan-Pieter, Mathieu, Matthias, Robin, Julie, Maarten, Manon,
Quentin, Jonathan, Segers, Blokkie, Lars, Jarne, Nathan, Clara
Afwezig: Robin mentaal, Manon ook, Francis :’(
Te laat: Alexandra >:(, Xeno
Praeses:
● Evaluatie Beiaardcantus
○ Ah wacht dat is morgen
○ Voorspelling: zwart gat
■ Tegen Io Vivat
● Tegen dat we binnen mogen
○ Kweet er nu al niets meer van
■ Record
● Praesidiumactiviteit
○ Suggesties: guido-rolling maar wat daarvoor
■ Paintball -nee dat doet zeer
■ Mario Karten
■ Pampas aan het Gravensteen (te duur)
■ Vorige jaren: Amadeus doen we dat weer?
● Niet te veel tegenstand cool, we doen dat dan
○ Didn’t expect that reaction, but that’s okay
● Draaidoppen zijn stoem :(
■ Donderdag week 7: 8 november
■ Lars is er ook
● Matthias neemt vlag en vlaggenstok mee naar Beiaardcantus
Vice-praeses:
● Nog ereledennieuws?
○ Ereledencertificaten nog ondertekenen en dan uitdelen aan ereleden
Quaestor:
● Heeft iedereen zijn beiaardcantuskaart?
○ Vanavond de rest meepakken naar de clubavond, het zijn er nog 10
○ Ik zal wat wisselgeld meepakken uit de kluis
○ Te veel over hebben van iets dat WiNA op voorhand betaald: in beschrijving
zetten dat mensen betalen op het moment dat ze inschrijven, te onthouden voor
bv massacantus
● Financieel verslag
● Hoofdstuk over deurwaarder afgesloten

●

Geen kaarten geven aan mensen die redelijk zat zijn, anders te veel kans om kwijt te
geraken (niet zo praktisch) tenzij dat mensen er zelf om komen vragen

Schachtentemmer:
● Evaluatie Voordoop I
○ Ongeveer 19 man
○ Meer trakteren euj :D
● Evaluatie openingscantus
○ Was nice
○ Kring afgekomen met minder man dan ingeschreven, das niet zo oke bij max
aantal toegelaten externe kringleden
○ Kringen en konventen buitensmijten like a boss
■ Ad pistum voor stelen schild
○ Ad Fundum per jaar op tijd doorgeven en aanhalen hoe het werkt
● Zedenmeester
○ Was goed, stond nog redelijk naar achter
○ Niet te veel in discussie gaan
● Bij discussie met andere kringen: Onze regels moeten gevolgd worden op onze cantus
● Mensen van Winak vonden het leuk dat we enthousiast zijn over hun clublied, maar we
zingen dat blijkbaar een stuk sneller
IT:
●

●
●
●

●
●
●

Fix muilgraaf
○ Working on it. Momenteel eerst pagina’s fixen (sommige zijn echt mottig lelijk),
dan nog authenticatie en dan keer live smijten
○ Ondertussen Muilgraaf 2.0
■ Laat weten aan Robin
○ Oude data erbij zetten?
Gaat er een gotcha zijn dit jaar? En wanneer?
○ 2e sem is da toch altijd?
Op aanvraag van PR-intern: Betaalde ereleden die er voor kiezen om weekmeel te
ontvangen, krijgen deze nu ook.
Op aanvraag van Schachtentemmer: Countdown op de home pagina tot doop. Zou
automatisch weg moeten zijn na begin doop zelf.
○ Lijk dat de inschrijvingen AUTOMATISCH gingen open gaan?
Inschrijvingen Kicker-toernooi fixen met Jonathan samen
Cursuspagina mooier maken (mss sorteren op academiejaar)
○ Bij vakken uitlegje zetten
WiNA-webshop?? Waar is dat??

PR-intern:
● Amai da is hier leeg

●
●

●

●

○ Vulling
HIIIIII
○ Yooooo
Waar is uw stem?
○ In mn poep
○ Waar is uw jas?
We hebben GBK een poepie laten ruiken gisteren ;)
○ En iemand een gratis jas gegeven
■ :’(
Foto’s van ping-pong fixen

PR-extern:
1. Sponsortochten
a. Doe pls
b. Nog niet gegaan: Jonathan en Alexandra, Jarne en Julie, Matthias en Kobe nog
paar te gaan
2. Pizzahut: 10 gratis buffetten en wa couponnekes (gaat straks bij hen langs voor meer
detail)
3. Nexios heeft getekend, whoop whoop feestje!
4. Kpmg contract bijna fixed
a. Also, kpmg soiree moet ik nog op fb posten
5. NIEEEEEELLSS
a. REEEEE
🚆 NIEEEEEEEELS
6. WAAROM HEB IK RETARDED NUMMERs
a. Just cause niels
b. WAAROM HEBK NU OOK RETARDED LETTERS
🚆 We can go further
● Omfg
7. Ook nieuwe banner!
a. Fixed xx
8. Sponsoring Belfius hype
9. Komen er nog sponsors bij (voor ‘t strakske: achterkant al maken of niet?antw: Geen
nieuwe achterkant voor het volgend ‘t strakske)
10. Sponsering van een Café: mss praesidiumactiviteit
a. Idk of da gaat, prob ma depends on de uitbaatster, twas gwn een van de dingen
dat ze zei

Scriptor:
● ‘t Strakske
● Interview: met Maarten De Boeck, scriptor stuurt mail om hem te vragen voor interview

●

●
●
●
●
●
●
●

Ik weet dat de deadline op 24/10 ligt, maar ik zou al graag de dingen die voor 20/10
kunnen af zijn al hebben
○ Dus IFT dus wel nog in
○ Openingsfuif er ook iets over inzetten
Voorpagina is volledig af
Welke sponsors zijn er allemaal bijgekomen die in het strakske moeten?
○ NexiosIT
Blijven glijbaantjes doorsturen zodat ik niet zonder kom
○ Een clubavond is al een aantal glijbaantjes als je wilt
Artikel: ‘Mythen, Sagen en Grappige Vertelsels met Robin’
○ Correctie / laten nalezen door praesidiumleden aub
Geen read/write-rechten geven aan praesidiumleden
Lees eerst eens jullie tekstjes na voor je ze doorstuurt naar Maarten
○ Let op taal pls
Bij nalezen artikels: delen toekennen aan praesidiumleden om na te lezen

Sport:
● Evaluatie IFK tafeltennis
○ Quentin tot halve finale
○ Julie uit poele geraakt
○ Klacht tegen VDK
■ mensen die duidelijk geklasseerd zijn of onlangs geklasseerd waren bij
niet-geklasseerden gespeeld
■ Ooit geklasseerd geweest, moet je blijven spelen bij geklasseerden
■ Nummers doorgeven om te laten controleren
■ Normaal vrouwen ook gesplitst: blijkbaar ook niet-geklasseerden bij
geklasseerden gestoken
● Vooruitzicht IFT
○ Al iets bekend van de loting?
■ Ja zekerssssss, kzal ze nu eens meedelen
■ Basketbal: in zwaarste poele, rip
■ Volley heren: Blandinia en VTK
■ Volleybal vrouwen: VLK en VTK
■ Tafeltennis: nog redelijk
■ Praesidiumkamp: wordt leuk in poeles (tip: zeemvelletje → Milieu neemt
zoiets mee voor de zekerheid)
● 6 mensen voor nodig, zeker 2 dames:
● Nathan, Kobe, Robin, Quentin, Manon, Clara
■ Zwemmen
○ Aantal bakken bier bestellen, hoeveel?(tegen woensdag)
■ 25 euro voor een bak, 5 euro bij terugbrengen leeggoed
■ Verbod: cafetaria: deal met hen: bak huren, doorgeven hoeveel
■ 3 bakken bestellen

○

●

Eten?
■ Bananen en koeken
Vincent vm? (jonathan legt uit)
○ Basketballteam is 3e externe in het team (was niet geteld bij externen), als vm
mag hij wss wel aan deelnemen
○ Hij moet zich opstellen als vm en laten weten aan de praeses (motivatie ook
doorsturen)
○ Dan kan hij volgende match wel meedoen

Feest:
● Evaluatie kasteelavond
○ Meer gedronken dan vorig jaar: 7 bakken
○ Mijn focking kop de dag erop jezus fuck
○ Tripel is lekker
○ Sommige praesidiumleden waren er gelijk wel laat, niet?
■ Sorry (JP, Manon (voordoop) en Quentin)
○ Verkleedactiviteiten: sturen naar feestjes als je echt niets hebt liggen zodat zij
iets kunnen voorzien voor je
○ Manon is haar zwaardje kwijt, sadlife
● Pizza-avond
○ Al gebeld?
■ We gaan vanavond langs om pizza’s te kiezen
○ Papieren bordjes, vuilzakken, ducttape dozen stapelen door feuten (Alexandra
moet dat fixen en dan fixen om die dozen ergens weg te zetten)
○ PIZZA PARTYYYYYYYY!!!!!
● Vlammetjes op Openingsfuif??
● Feestje is bezig met Galabal te fixen
● WiNA-feEsTMuTSeN???
Cultuur:
● Lasershooten yay
○ B-day partaayy
■ Robin heeft taart beloofd
○ Verdeling van de groepen zal tegen de vergadering online staan
○ Waar zijn al die praesidiumleden tho?
■ Dank aan Alexandra, Nathan en Kobe
○ Wie heeft er nog een bonneke van de Guido die ik mag gebruiken voor de
zieligaards die geen hebben?
■ Zie hun mails
■ yap da mag
● Filmavond

○
○

●

●

Verplaatst naar donderdag 6 december om naar Fantastic Beasts 2 te kunnen
gaan (in weekmail te corrigeren dus)
2 jaar geleden: mail sturen naar CulTuur met Kinepolis Student Card-nummer en
zo alle tickets bestellen
■ Beetje shady maar de beste optie denk ik (anders duurder uitkomen)
■ Op voorhand laten betalen aan cultuur?
● Korte deadline voor de datum

Quiz
○ Quizcomité: sebiet vergadering
○ Ja ik heb het te laat laten weten, mijn excuses
WiNA-kilten, das kei cultureel

Milieu:
● Workshop duurzame studentenverenigingen was wel interessant
● Herbruikbare bekers
○ Gratis bij Ivago (mits waarborg; €1 per verloren/kapotte beker)
■ 1 week op voorhand aanvragen
○ Moeten wel afgewassen worden
■ Extra afwasshift inlassen?
○ Mss voor WiNA dag 2 of quiz en als dat super gaat mss kijken voor andere
evenmenten
● Bring Your Own Beker
○ Voor evenementen en cantussen?
■ Evt 50 cent meer vragen als ze hun beker niet meehebben, of korting
geven als ze een beker meehebben (korting = meer verlies)
■ Cantus is niet zo handig, we verkopen ook potten
■ Eerder meer reclame voor potten maken dan
● Doos voor stylo’s in de maak (stylo’s recycleren)
VM:
●
●
●

Aanwezig op IFT aub
Kleur uw haar in zwart en geel
Hoe zit het met Rails?

Cursus:
● Nathan, vergeet keer nie 3/16 van uw praesidium
● Als je iets verkoopt via het cursuskot, laat het weten aan een van de cursussen
○ Er komt een blad in het cursuskot waar je verkochte boeken/cursussen kan
opschrijven
■ VUL DIT CORRECT IN!!!
● Na 4 weken maken we eerste balans op (+ eventuele retour van enkele boeken,
optioneel wacht tot het einde (recupereren hopelijk van die 8 boekjes dat vorig jaar niet
kon teruggegeven worden))

●
●

●
●

●

●

Cursus systeemprogrammeren: 60 exemplaren verkocht maar verkeerde versie
○ Verantwoordelijkheid bij de prof, verkeerde versie doorgestuurd
Nog minimale permanentie in week 4?
○ Misschien 3 voormiddagen fzo??
○ Niet te veel nodig
○ Als je pleit voor permanentie, kom dan ook af
Financieel verslag
Klacht Jeffrey
○ Over?
■ Boeken
● Welke?
○ Boek aan de kant gehouden, maar dan aan iemand anders meegegeven
Printer is niet meer :’(
○ Zorgen dat de rest van de mensen ook lidkaart krijgen (ook ereleden)
○ Naar FK vragen
Cursushulp
○ korte uitleg bij vakken plaatsen
○ Vakken namen duidelijker maken (differentiaal meetkunde 1 of I)

Cantor:
● Morgen is er een cantuske (kleintje maar)
○ Hopelijk legt Arno zijn lint niet neer
■ Komt hij op de muilgraaf
● Yay muilgraaf
○ Zwaaien met die vlag en al
■ Uur in de regen alleen staan
● Feest!
○ Yay cantus
○ “We gaan echt ons best doen om dit jaar om 17u te beginnen.” - Arno
Varia:
● 24-urenloop in Leuven
○ Van 23/10 20h00 tot 24/10 20h00.
○ Geïnteresseerd: Mathieu, Niels, Nathan, Robin…?
○ 550 meter voor een rondje
○ 4 bonnetjes voor een bicky
■ Afzetters
○ ‘S ochtends vertrekken, ‘s avonds terugkeren
■ * ‘s Ochtends
■ Of in Leuven blijven plakken gaat ook
● Ben eerder voor middag - vooravond - Mathieu
○ Dus 4 tal uurkes aanwezig voor te lopen
○ Robin loopt iedereen onder tafel

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

■ LOL
■ Tegen dan al naar de kloten?
○ Er is een fimpje van op de facebookpagina van Wina
Verbroederingsacitiveit: praesidium en propraesidia van laatste 5 jaar
IK HEB DE ZEUG-DOOP OVERLEEFDDDDD!!!!!!
○ Cara is best oké vanaf de tiende
○ In het tweede deel wel veel Jup moeten drinken tegen de Carasmaak
○ Arno was zijn broek vergeten meepakken naar de cantus
○ Zeugcantussen zijn wel een aanrader, ik zal wat wineesjes meepakken op hun
vriendjescantus
○ Fuck c(l)ara
Mensen pizza straks?
○ Nee, dank je. Merci om het te vragen :)
○ Frieten?
■ Als er tijd is
GBK dik teruggepakt vorige nacht (het was een lange nacht)
VTK-openingsfuif: om 22 uur samen onze bandjes gaan halen (enkel eerste 100
praesidiumleden mogen gratis binnen)
Luxembourg Oracle (al 2x correct voorspeld, go Blokkie)
WiNA-kousen, WiNA-ondergoed, WiNA-condooms
Waar blijft mijn taart?!
○ You’re not special xx
○ Ge krijgt mss een capri
■ Good enough
○ Wanneer de volgende keer me Kelly? (nieuwe weddenschap)
Wikipedia: Seksuele volkstaal en eufemismen xx
Matthias is Nathan-dubbelganger wat??
Frietjesssss
Jarne heeft coole Action kousjes
Vlammetjessss
Rode Duivels tegen Nederland, we maken ze in
Nieuw duo voor op muilgraaf

