
Vergadering 30/10 
Aanwezig: Nathan, Mathieu, Alexandra, Jonathan, Julie, Kobe, Jan-Pieter, Matthias, Femke, 
Maarten, Blokkie, Robin, Quentin, Vincent  
Afwezig: Clara, Niels, Manon 
Te laat: Jarne (doopzeilen), Thomas, Alexander 
 
Praeses: 

● Pannenkoeken @S9 
○ Datum: Woensdag 28 november 
○ Bakken: 27 november 

● VM Sport 
○ Vincent 
○ Verkozen 

 
Vice: 

● Jaarverslag 
○ Nog geen mail over gehad 
○ Vooral vice moet het werk doen 
○ Sjabloon kapot op site DSA 

■ David of Blokkie’s versie misbruiken 
● Lamineren ereledencertificaten 

○ Klacht Blokkie 
○ Gaat gefixt worden 

 
Quaestor: 

● Geld zedenmeester Beiaardcantus 
○ Niks gezien 

● Subsidies 
○ Nee 
○ Bewijs van betaling? Bij KBC eens laten tekenen wss 
○ 2 maal indienen 
○ Deadline 1 december 

● Gebruik schulden bij kopen schacht? Ja of nee? 
○ Zou handig zijn 
○ Ik zou gewoon alle schachten die gekocht zijn door praesidiumleden direct op de 

schulden zetten 
○ Schulden onder 50 euro voor mensen die het via schulden doen 

● Financieel verslag 
○ Voordoop I: Licht verlies 
○ Pizza avond: Medium verlies (iets meer dan gedacht) 

■ Waarschijnlijk door ereleden 



○ Openingsfuif: Lichte winst 
● Naam op ticketjes vanachter 

 
IT: 

● Wss wel nog wat gezever over een muilgraaf 
○ Ge wilt nie weten hoeveel spam ik daarover krijg 

■ Toevallig van Robin? 
○ Bezig aan verplichte login en permissie geven da ge wilt kijken 

■ Kan niet strikt enkel mensen erop zetten dat permissie geven, want da 
zou ervoor zorgen da we dit jaar niemand erop gaan kunnen zetten (+ 
buitenstaanders). Dus geen expliciete toestemming geven voor te kijken 
=> Niets zien. 

● Foto’s 
○ Veel & groot 

■ Manon beter filteren aub 
○ Reeds DICT gevraagd voor ruimte uit te breiden, maar ga ook eens kijken voor 

compressie 
■ We lijken 50 gig extra te krijgen 

● Gotten 
○ Feest 

● Mails 
○ Strakse versturen ⇒ 99.8% vd ruimte gebruikt 
○ Reeds geupgradet 

■ Lelijk woord 
● Lelijke IT 

○ Lelijke lelijk 
 
Schachtentemmer: 

● Doop morgen 
○ Aantal schachten: 33 
○ Alles afgedrukt? 

■ Check 
○ Sluiten kelder voor niet-doop-comité: 12u 
○ Instructies aan corona voor de clash 

■ Deelnemen aan de clash betekent dat ge zelf aan het dopen zijt, en dus 
nuchter zijt. 

■ Eieren breken voor er mee gegooid wordt 
○ Instructies aan corona voor de schachtenverkoop en het peter/meterschap 

■ Machtmisbruik => Ontdaan van schacht 
○ Instructies praesidium 

■ Kwart voor 8 aan CB 
■ Tape 

● Matthias 



○ Slaapplaats voor 3 feuten (Jasper, Ian, Friedrich)?  
■ Echt not done dat er niemand geantwoord heeft van het praesidium op 

die vraag, het DC kan ze geen onderdak geven want zijn doen minstens 
er nog een uur over tegen dat gans de cantuszaal gekuist is en het afval 
op de juiste plaats geditched (en dat is zelfs optimistisch gezegd), terwijl 
het een plicht is van het praesidium om zorg te dragen voor hun leden 

● Waar hebben ze dat gevraagd? 
■ Temmer is hier echt niet mee gediend moest dat nog nie duidelijk zijn 

● Random in het groepsgesprek in messenger is mss niet de beste 
manier, als da weggespamd wordt dan zien sommigen dat niet 
passeren, dus communicatie kan ook beter 

● Je kunt moeilijk verwachten dat mensen random mensen op kot 
wil die je kot kunnen vuilmaken, znd daj ze kent? Medeschachten 
is logischer 

● Logisch dat je wil dat alle schachten kunnen laten dopen en dan in 
Gent crashen, ma forceer ons niet zo dank u 

■ Robin kan ze leggen 
● Douchen op Vermeylen (oppassen voor Pieter) of Fabiola 

○ Kaart aan Gert Jan vragen 
○ Doopcomité volledig nuchter 
○ Rad is aanwezig 

● Draaiboek nadoop 
○ done 

● Opkuis kelder 
○ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzXYAyHrr2IzHNedftxYlgWFm4anjEyBi

sqIBt5XfzM/edit?usp=sharing 
○ Doopcomité 

■ Nope, schachten 
 
Cultuur: 

● Quiz 
○ Vergadering sebiet 
○ Nog veel vragen 

■ Opeens 24 mails bij de praeses 
● *meels 

○ Testquiz 
■ Datum: 14 november 2018 

○ Extra ploegen vinden 
● Karten 

○ Volzet! Yay! 
○ Mensen die hun bon van eKart niet nodig hebben? 

■ Julie, Jonathan, Robin 
■ Anders plunder ik die Guido’s in de kleine kelder wel 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzXYAyHrr2IzHNedftxYlgWFm4anjEyBisqIBt5XfzM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzXYAyHrr2IzHNedftxYlgWFm4anjEyBisqIBt5XfzM/edit?usp=sharing


 
Feest: 

● Evaluatie pizza-avond 
○ Pizza was lekker 
○ Meer pizzas!  

■ 2 meer dit jaar 
○ Tof van extra vaten door ereleden 
○ Record: 35 stukken 

● Evaluatie openingsfuif 
○ BOITTEN IN DE DELTAAAAA 
○ Knip knip 

■ In de WC 
○ Ambulance 

■ Geen idee of ze nog leeft 
● Wiki is up-to-date wohoow 
● Galabal 

○ Annelies van Gruut is een traag mens, ben haar bijna aan het stalken. 
■ Harder stalken. Als ge geen contactverbod krijgt van de flikken, stalkt ge 

nie hard genoeg 
■ “Ik ga het morgen doen” 

 
Sport: 

● IFK minivoetbal (Jonathan) 
○ Gezellig 
○ Door zonder moeite te moeten doen 

■ We zitten in de 1/16e finales 
● 24-urenloop Leuven 

○ De vi in viva ekonomika staat voor vierde plaats, en de va voor van derde plaats 
is geen sprake 

○ Stelling van 2 verdiepingen met zetels & telsysteem was echt nice 
○ Sjaal 
○ 7e plaats 
○ Bicky’s aan €0.80 

● Kickertoernooi 
○ 9 teams 

■ Liever 12 teams 
○ Vrijdag laatste dag 

● Volleybal 
○ Dames 
○ Sport van GBK 

■ Blijkbaar doet GBK niet mee 
■ FK is vrij traag 
■ Sympathisantenteam vooral 



○ Voorstel Jonathan: Willen volleyballen of forfait geven 
○ Indien mogelijk samenwerken met GBK 

● Zetel 12 uren loop 
○ Slavia & Filo zijn voor voor een zetel uit te lenen 

 
Cursus: 

● Lol 
○ Hebben we zelfs puntjes? 

■ Ja blijkbaar, zie David 
● We zullen er dinsdag naar luisteren 

○ Gaan we echt luisteren naar David omtrent cursussen? 
■ Als het nuttig is, sure 

● Volgende vergadering 
● Waar is Jonathan’s lidkaart? 

 
PR-intern: 

● Iets minder naaktfoto’s op facebook I guess 
○ Snif :’( 
○ Zwemmers zijn sexy tho 

● Voordoop ook minder naaktfoto’s 
● Preselectie mag strenger 

 
PR-extern: 

⚧ Quiz 
⚦ Begonnen met mails 
⚦ Suggesties voor prijzen mag altijd 
⚦ Mensen die vaker naar quiz's gaan: wat is er zo typisch bij qua prijzen en van 

wie/wat komt dat 
⚧ Sponsortochten: 

⚦ Matthias en Kobe: Delhaize en Blauw kotje nog! 
⚦ Alexandra en Jonathan?  

i. Volgende week 
⚧ NIEEEEEEEELLSSSSS 

⚦ Whoeeeee mannelijkheid 
⚦ En nog iets 
⚦ Fucking retards 

 
Scrubtor: 

● Evaluatie Strakske I 
○ Als je iets belooft om te maken, wees dan alsjeblieft op tijd 

■ Zeg niet de hele tijd: ‘het komt in orde’ 
○ Later doorgestuurd dan verwacht doordat ik in het weekend amper tijd had 
○ Delen uitdelen om na te lezen moet anders 



■ Misschien met excel bestand? 
■ Elk artikel door meerderen laten lezen 

○ Woensdag toekomen, hopelijk 
● Strakske II 

○ Deadline gaat vrij vroeg liggen, 4 december voor de woordjes 
■ Sint en Pint mag op 5 december doorgestuurd worden 

○ Deadline artikels gaan vroeger liggen dan deadline woordjes: 2 december 
○ Dan proberen doorsturen op 8 december en dan asap laten afdrukken 
○ Mensen die artikels willen schrijven? 

■ Jonathan: Eerste 10 pagina’s zijn verzekerd 
● Iets kook-gerelateerd 

● Bij brakkers, gebruik andere content of vraag nog anderen om iets te schrijven 
● Scrubtor? excuse me wtf? 

○ Funny 
 
Varia: 

● Boodschap van algemeen gedrag: Gelieve aub niet door te cantussen als er 
ambulanciers binnen staan. *kuch* Geeraard *kuch*. 

● Boodschap van algemeen gedrag: Wanneer het geen tempus is, cantust ge door. 
#jesuisgeeraard 

○ Tenzij ge in de ambulance ligt of zo? 
○ Doorcantussen in de ambulance 
○ Ambulancier ad pistum! 

● GBK geschorst 
● Doop wordt chique 
● Santé 
● Lintjes knippen: 

○ Protocol opstellen 
○ Wat met geknipte lintjes 

■ €4 voor commilito 


