
Vergadering 20/11 
Aanwezig: Nathan, Blokkie, Jules, Kobe, Apostolos, Maarten, Thomas, Manon, Matthias, 
Femke, Segers, Robin, Jan-Pieter, Sander 
Afwezig: Jonathan, Quentin, Jarne, Niels (allen IFK judo), Julie (stage), Clara (ziek snif) 
Te laat: Mathieu (practicum), Alexandra (labo) 
 
Praeses: 

● Geen puntjes 
● Wachten, niet roepen tijdens cantus als mensen aan het praten zijn, uit respect voor de 

rest en zichzelf 
○ Wordt saai als dat te lang duurt, mensen beginnen dat zelf in te vullen 

● En geen 5 ad fundums geven 
○ Nathan was pissed en was stem aan het kwijtraken 
○ Alternatief: fibonacci 

● Kerstmarkt 
○ Wij zorgen voor hotdogs 
○ Buiten aan S5, met tentjes 
○ Nog niet veel informatie 
○ Proffen verkopen! (decaan, Dawyndt, …) 

 
Vice: 

● Ziekjes, snif :( 
● Aanwezig op de quiz? 
● Jaarverslag opgemaakt 

○ Pasta-avond niet aangegeven 
○ Meegedeeld aan FK, maar nooit opgelost geraakt 
○ Tegen 10 februari, dus op tijd 

● Veel beterschap <3 
 
Quaestor: 

● Praesidiumjassen staan op jullie schulden 
○ Duurder dan vorig jaar 
○ Plus miserie 
○ Wel mooie jassen 
○ Ander bedrijf: pulls blijkbaar ook vrij brak 

● Financieel verslag 
○ Nadoopcantus: 4 vaten, meer dan doopcantus 

 
IT: 

● Fix Robin zijn Linux, want hij kan daar niet mee werken 
○ Jan-Pieter zijn schuld? 



○ Conclusie: jullie zijn incompetent 
 
Schachtentemmer: 

● Evaluatie bierkoning 
○ Sorry Leendert - Mathieu 
○ Derde keer, goeie keer 
○ Bierkoningverkiezing op de massacantus: Mathieuuu  

■ Oefen maar al 
● Evaluatie nadoopcantus 

○ Nielleke voor senior! 
○ Muilen aan de hoofdtafel 
○ Zorg dat er een ritme in zit 

■ 3 liedjes, activiteit, enzoverder 
■ Nathan wist niet hoeveel activiteiten er waren 

○ Schachtenbak was veel te luid 
■ Minder drank uitdienen, meer stilte vragen 
■ Schachtentemmer moet beter optreden 

● Schachtentemmer straffen? 
○ Blokkie was kapot en weet niets meer van het stille deel 

● Evaluatie nadoop 
○ Julien: water van het Citadelpark mag niet gebruikt worden voor het wassen van 

het haar van de schachten 
■ Verzin maar iets in de plaats 
■ Lekker hygiënisch 

○ Hermien vond de nadoop chill 
○ Robbe gaf na de cantus toe dat we wel konden dopen 
○ Gewoon de max 
○ Robbe zijn groepje heeft slecht gedronken op de estafette 

 
Cultuur: 

● Quiz 
○ Om drank rijden: wie? 

■ Donderdag 16h, Nathan & Femke 
○ Hoe/wie gaat alle blaadjes afdrukken? 

■ Hebben we daar geen PR-intern voor? 
■ Sturen naar Standaard Boekhandel 

● Proberen vanavond af krijgen 
■ Bij Reproduct 

● 10% korting met logo erop 
● Liefst zelf gaan afdrukken, gaat sneller 

○ Blaadjes zijn bijna allemaal af, PPT wordt afgewerkt morgen 
○ Presentatoren: wanneer repeteren? 

■ Morgen, als Clara er is 



■ Wat als Clara ziek is? 
● Tekst in Google Translate? 
● Skypen? 
● Iemand anders? 

○ Als reserve alleszins 
○ Shiftenlijst online 
○ Lift werkt misschien 

■ Vragen of de lift werkt aan die werkmenschen 
○ Quiz is volzet jeej! 

■ Nog iemand die wil inschrijven: mail is niet toegekomen 
○ Dorstbordjes maken? Iemand die tijd heeft om dat te doen? 

■ Bierviltjes met stokjes en “Dorst” 
■ Robin gaat dat fixen 

○ PR Intern heeft shift 
■ Foto’s trekken wanneer iedereen aan het binnenkomen is 
■ Sfeerfoto’s 

 
Feest: 

● Evaluatie bitterballen 
○ Evaluatie zonder feestjes aanwezig :P 
○ Vlot gegaan 
○ Geen friteuses in brand gevlogen 
○ We hadden zelf de friteuses moeten kuisen 
○ Iedereen was zeer verantwoordelijk 
○ Naar volgend jaar toe: gebakken ballen in een potje doen en ondertussen  verder 

bakken 
● Most wanted 

○ Niet aangepast op kalender 
○ Verkleed aub 

■ Anders volgende keer slechte shift 
■ Maar kom niet als jihadstrijder of gestapo 

 
Sport: 

● Afwezig wegens IFK judo 
● Ik zou misschien in de feestwinkel in Oudenaarde kleine vuvuzela’s in het geel kunnen 

fixen voor 1,95 het stuk, lijkt me vree tof voor de sportevenementen en zeker met de 
volgende ronde van volleybal op het oog volgend semester! (Quentin) 

○ Apo gaat die halen 
○ Hoeveel stuks? 10 

● IFK Basket 
○ Overeenkomst met VGK voor de match te verplaatsen naar tweede semester. 

Wss 13 of 20 februari maar normaal zal het 20 zijn 
○ Niet op massacantus dus we kunnen gaan kijken 



 
Cursus: 

● Mail van duurzaam.ugent gekregen 
○ Altijd automatisch recto-verso 

● Lidkaarten: wij geraken er niet aan 
○ Mailen naar PR Intern van FK 

■ Kobe ging dat doen 
■ Niet gebeurd, wel doen aub 

● Rustig aan beginnen voorbereiden voor 2e semester 
 
PR-intern: 

● De duct tape was er! 
 
PR-extern: 

● Prijzen quiz 
⚦ Haha ik ben er niet dus niemand weet van iets, haha 
⚦ ok serieus: er is een drive, de hoofdprijs is in principe ok 
⚦ eventueel zoals vorig jaar langs de delhaize (action gaat ook ofc) gaan en daar 

nog wa stuff oppikken? dunno about budget enzo ma ja da is altijd wel een optie 
als we zeggen: voor iedereen prijs fixen. langs de andere kant is da nu ook ni 
echt nodig. Anders keer vragen wa iedereen op vergadering vindt? 

⚦ sponsors voor quiz staan normaal allemaal op de drive da’k heb doorgestuurd 
naar Femke 

● Donderdag gaan we nog naar Makro om eventueel extra prijzen 
● Hamer niet afgeven als je vice bent op de cantus! 

 
Scriptor: 

● IAESTE wilt weer een artikel schrijven 
● Nog iemand nodig voor een voorpagina 

○ Sarah Vervalcke wil dat doen 
● Interview 

○ Jonathan? 
● Quiz: “Hoe … ben jij?” 
● Deadline woordjes: 4 december 

 
Varia: 

● Ik heb gelijk wat koppijn 
○ Iedereen precies 

● Clara is de leider van onze paramilitaire vleugel 
● Robin heeft ook een klein leger 

○ En geld te veel 
○ En veel schulden 

● Doop OAK iemand? 



○ Probleem: tijdens WiNA’s Most Wanted 
● Waarom geen Sint & Pint? 
● Blokkie gaat nooit meer drinken op een doop 
● Apo wil dat Julien weer als Sint komt 
● Eten van selderij kost meer calorieën dan het aantal calorieën dat in selderij zit 
● Nieleke voor senior 
● Verbroederingscantus: “wIna”, da’s een schande 
● Wij missen Clara! 
● Donderdag verjaardag Francis 

○ Never forget 
 

 


