
Vergadering 23/10 
Aanwezig: Kobe, Manon, Mathieu, Alexandra, Jan-Pieter, Nathan, Robin, Quentin, Matthias, 
Femke, Julie, Maarten, Jasper, Jules, Blokkie, Segers, Thomas, Sander, Xeno, David, 
Alexander 
Afwezig: Clara, Niels, Vincent 
Te laat: Jonathan, Apo, Jarne 
Jarig: Blokkie 
 
Praeses: 

● Beiaardcantus 
○ Nieuwe pot bestellen! Kan via praesidiumgroep FK op FB 
○ Geen koffiekoeken en geen pappenheimer, wel muilgraafmateriaal 7/10  
○ Capriolen met capri sun en bruiswater 

■ Geen eigen drank toegelaten op Beiaardcantus 
○ Eerste binnen ofc 

■ WiNA is DE cantuskring !! 
○ Puntjes van kritiek: 

■ Te weinig zitplaatsen 
● Fout van het FK 

■ Tafels op de grond, veel scherven, lichtjes zatte EHBO’ers 
○ VDK en VTK die de cantus direct verkloten 
○ ‘t Was tof 

● Bellen voor praesidiumactiviteit 
○ Iedereen kan!! :) 
○ Datum:  08/11   20:00 - .... 

● Staat van de kelder 
○ Hou het proper, ruim blikjes en andere afval op 

● Nathan wordt senior van de wetenschappen 
○ Positief? 

 
 
Vice: 

● Ereledencertificaten zijn ondertekend 
● Zelfs al een stuk of 5 gaan afgeven woopwoop 

 
 
Quaestor: 

● Kassa’s pizza-avond en openingsfuif 
○ Pizza kassa maak ik achter de vergadering 

● Financieel verslag: 
○ Factuur Guidogidsen 



■ Nog geld terug van andere wetenschapskringen 
● Boekhouding nog steeds op orde :) 

 
IT: 

● Probeer de data van Robin al in de databank ofzo te steken van de muilgraaf 
● MUILGRAAF UPDATE 

○ Robin assisteert nu met de muilgraaf, dit bevordert belemmert het werktempo 
○ Statusupdate 

■ Mathieu is ermee bezig, komt zo snel mogelijk online 
■ Post-vergadering-update: Inloggen werkt. Volgende taken: 

● Niets kunnen doen tenzij minstens ingelogd 
● CSS, fucking CSS 

● LAN der wetenschappen 
○ Technisch: WiNA 
○ PR: GBK 
○ Poster: Geologica 

■ Gaat proberen vorige poster te recupen 
○ Drank: Chemica 
○ Camera/Foto’s: Geografica 
○ Zaal moet nog vastgelegd worden 

● Activiteiten in 2019 
○ Mathieu fixt 

■ Post vergadering update: Fixed 
 

Cultuur (en milieu): 
● Evaluatie lasershooten 

○ Veel niet afgekomen 
■ 2 man had verwittigd 

○ 25 man aanwezig 
■ 30 ingeschreven, 1 last-minute extra (omdat er al mensen afgezegd 

hadden) 
○ 1e groep: 17 

■ We hebben die snotneuzen ingemaakt 
○ 2e groep: 8 

● Karten 
○ Poster en evenement worden gemaakt 

■ Evenement is aangemaakt 
● Quiz 

○ Op tijd beginnen met reclame en evenement maken, al binnen een maand 
○ Prijzen? - pr-extern fixt dit samen met Femke  

■ liefst ook op tijd laten weten want sommige mensen/sponsors reageren 
traag 

○ Evenement mag echt vandaag al 



○ En in volgende weekmeels?  
○ Quizcomité op schema, alles aan het voorbereiden 

● Systeem om voor activiteiten op voorhand te betalen, bv. voor filmavond 
○ Bijschrijven: Als je inschrijft, moet je mee / betalen 

 
 
 
Cursus: 

● Lidkaarten fiksen bij FK 
○ Sturen naar de PR-intern van het FK 

 
Scriptor: 

● Strakske 
○ Woordje van de praeses ontbreekt nog 

● Interview 
○ De Boeck ging proberen op tijd zijn 

■ Ie is op tijd 
● Deadline morgen, doe het voor de fuif aub 

○ Sportjes zijn ermee bezig 
○ Robin is ermee bezig 

● Grondig nalezen 
○ Ik ga iedereen een artikel geven om te controleren op schrijffouten 

● IAESTE heeft nog niets laten weten... 
 
Schachtentemmer: 

● Evaluatie voordoop II deel 1 
○ Verkleedopdrachten waren goed, 3-4 feuten die niet zijn afgekomen 

■ Persoonlijke opdrachten waren minder goed, en soms zelfs teleurstellend 
○ Presentaties waren grappig, origineel en leutig  

● Doop 
○ <3 
○ Kelder gesloten vanaf 12 uur 
○ Iedereen van het praesidium om kwart voor acht aan de CB, buiten Manon, 

Alexandra, Jonathan en Jarne. 
■ Kan Lars ook? 

○ Cambio: voor maandag 29/10 
○ Manon drukt alles af: doopdecreet, medische formulieren, verzekeringspapieren, 

afsprakennota, contactgegevens, doop-draaiboek, lijst van schachten met 
beperking (lichamelijke letsels, etc) 

■ Doopcontracten: aantal wordt nog doorgegeven door de temmer 
○ Plat water voorzien 
○ En duct tape voor die plastiek 

● Op elke doopactiviteit dient het doopcomité nuchter te zijn, zie doopdecreet 



○ UGent is hier zeer streng op 
 
Feest: 

● Pizza-avond 
○ Shiftenlijsten toch iets vroeger, thx 
○ Bandjes, vuilzakken, etc voorzien 

■ Ligt in de kleine kelder 
○ Soorten pizza:  ‘Julie vult aan’ 

● Openingsfuif 
○ Reclame in FK Praesidia? Zie VGK en ML, koffiekoeken enzo : jij weet 
○ Vestiaire 

■ Misschien, wanneer weten we dit? Want shiftenlijsten enz 
■ Op tafels leggen 

● Plakband en papier om te organiseren 
○ Herbruikbare bekers? 

■ Navragen 
○ Geen promo’s, maar drank is al heel goedkoop in Delta 
○ Jarne fixt 2 koffiekoeken voor Arno 

 
 
Sport: 

● Evaluatie IFT 
○ Dit was verplicht? Waar werd dat vermeld? 

■ Zie verslag van praesidiumweekendvergadering 
○ Het bakkensysteem ging niet slecht 
○ Het eten was zo goed als op 
○ We hadden de tshirts extra uit de kelder moeten meenemen maar de nieuwe 

shirts waren cho 
○ Die Isostar poeder komt goedkoop uit vergeleken met aquarius  
○ Resultaten bespreken (jonathan) 
○ Volleybal (vrouwen) 

■ Geen supporters voor vrouwenvolleybal, weinig begeleiding 
■ Misschien geen inschrijving meer voor een vrouwenteam of 

samenwerken met andere wetenschapskringen 
○ Foto’s op grote, lange sportevenementen niet enkel door PR-intern laten nemen, 

taken verspreiden en op voorhand vastleggen 
● IFK minivoetbal 

○ 2 teams 
■ Vanaf morgen beginnen samenstellen 

● Kickertoernooi klaar: alleen nog de prijs : een clubkaart? en geld voor de bak (1 euro’s : 
afhankelijk van het aantal inschrijvingen, geschat: 20 euro max) 

○ Details volgen nog, sportjes zijn ermee bezig 
 



PR intern 
● Foto’s trekken donderdag op openingsfuif 

○ “Ik wil wel overpakken alst laat is fzo” - Jarne / Julie 
● Maandag-presentaties: Skireis nog wat extra vermelden? 

○ Dat er toch paar feutjes/schachtjes mee komen 
○ Ook vermelding in ‘t strakske 

● Ook kickertoernooi in de verf zetten :) inschrijvingen sluiten vrijdag 2/11 
● Karten, inschrijven tot volgende dinsdag 

 
 
PR Extern 

● Keiveel Pizza Hut - kortingsbonnen 
○ <3 
○ Wanneer gebruiken we de buffetten? (Kan enkel smiddags) 
○ Logo moet nog gefixt worden -> naam vn hun ding moet erbij 

■ Wilt iemand da fotoshoppen? 
● Sponsortochten xxx 

○ Breng dit in orde!!! 
 
Varia 

● Duurt lang 
● Te kort 
● Ik heb honger 
● Speciaal voor Jarne: Wina Leuven heeft sjaals  

○ Zoals in Harry Potter? 
■ Zoiets ja, kzal morgen een foto sturen 

● Dus, over WiNA Merch… 
○ Sjaaltjes, condooms, onderbroeken en BADMUTSEN! (Vtk had die? ja), T-Shirts, 

broeken, fancy dingen @Jarne fix et 
■ SOKKEN  

● Wie heeft de coolste kousen? 
● David en Julie waren blijkbaar Feliciaans eerste kus 

○ Pure horror 
○ Feliciaan is blijkbaar bezig aan zijn 10e jaar studies #brakker? 

■ Nu MaNaMa Economie of zo. Dus 9 jaar op een master informatica 
● Matthias is blijkbaar cantor van LVSV nu :p 
● Hey mijn extra puntjes van vice zijn zomaar weg :o kword niet meer gemist ssnif ksnap 

et al 
○ Claraaaa natuurlijk missen we u 
○ Yaay Xoxo 


