Vergadering 27/11
Aanwezig: Niels, JP, Kobe, Maarten, Matthias, Mathieu, Femke, Julie, Quentin, Basile, Alex,
Thomas, Jules, Robin, Manon, Blokkie, Jarne, Clara
Afwezig: Nathan (iets met zn voet), Alexandra (labo)
Te laat: Jonathan (truitjes)
Praeses:
● Massacantus
○ Kaarten gezocht
● Kan niet Vuvuzelaën ofzo
● Verbroedering
○ Zedenmeester(s) (Idee van David) = Mathieu/JP/Jarne(de baas)
● Wegvallen pannenkoeken
○ Sad
○ Achja dat valt dus weg
● Aanwezigheid op clubavonden
○ !!!!!
○ Komen he mennekes
● Sjaals
○ Zie Julie
■ Voorbeelden op facebook
■ In praesidiumgroep
■ Meeste likes = winnaar
○ Sokken?
○ Merch?
● WiNA-kelder is nu een Keltische natie
○ Tiocfaidh ár lá
● Praeses zonder voet?
○ Verzekeringspapieren invullen indien aanhoudende pijn!
○ Een praeses met een gele kaart die eigenlijk rood moest zijn
● Kerstmarkt:
○ Maandag om hot dogs en benodigdheden
■ Cambio?
■ Niels?
■ Jonathans auto? -> Laat morgen weten
○ Broodjes bestellen bij Delhaize?
■ Aantallen?
● Ik zou gaan voor 200 hot dogs of zo?
○ 2 per broodje?

○

●

200 broodjes en 400 worsten
■ OK
● Hoeveel bestellen andere kringen?
○ Geen hot dogs
○ Vergelijken met hun Aantallen voor wat zij verkopen..
○ Voor hoeveel mensen voorzien zij?
■ Kerstcomité?
■ Nathan vraagt het na
○ Shiftenlijst nog niet volledig: eerste en laatste shift leeg en Mathieu gaat SOLO
tussen 19-20??
■ Fixed
■ Proffenverkoop?
● Proffen worden verkocht. Als in, mensen bieden op proffen en die
doen dan iets specifieks voor hen. Ik contacteer Robin nog voor
de specifieke dingen
○ OK
● Overlap?
■ Nathan! Help!
Weg met praeses:
○ Voor: 8
○ Tegen: ..
○ Gestopt

Vice:
● Iemand die vice-ad interim wil zijn op cantus morgen? (zal er zelf maar 1 deel zijn)
○ Jarne is los vicos
Quaestor:
● Deadline schulden / schachten betalen:
○ Schachten is voor iedereen 10 december
○ 10 december praesidiumleden op minder dan €50 schulden
■ Doe dat maar
● Schachten nadoop stuur ik morgen door naar de kopers
● Quiz onkosten volgende keer
IT:
●

●

Evenementen op site
○ Clubavond
○ Pannenkoeken voor morgen?-nope
*insert random opmerking over muilgraaf*
○ Mensen toevoegen is extreem brak tbh, ik kon alleszins geen kring selecteren
○ Geslacht is een checkbox
○ Fix

●

●

●

Lieg niet over gebruik van Markdown in de beschrijvingen op de website aub. Ik ben
teleurgesteld.
○ Fix onderling
Likes als WiNA op activiteiten / replies.
○ Blijkbaar iemand die het zeer leuk vind als Tippy komt cantussen
○ Neen niemand vindt dat
○ GDPR complilililient -Robin
Vrijdag LAN-vergadering
○ Zaal: Geen A3 of multimedia, dus ofwel datum verleggen of settlen voor
Therminal
○ SKO router wordt niet uitgeleend dit jaar -_■ Blijkbaar zijn wij een externe organisatie
■ Keer bij Zeus gaan vragen of we materiaal van hen kunnen gebruiken
■ Poef vragen of hij iets kan regelen?
○ Geen routers
■ Bij Zeus lenen?

Schachtentemmer:
● Evaluatie Guidorolling
○ Niemand die nog iets weet, jammer
■ 3 knuffels van Manon
■ Minstens 1 schacht herinnert zich nog de avond
● Dan heeft die niet genoeg gezopen
○ Gaan ervan uit dat het tof was
○ Pijnlijk voor elk
● Boete Kevin
○ Alexandra werkt in de Canard dus waarom?
○ Klein boetetje
● Laatste cantus:
○ Schachten redelijk luid
○ Schachten luisterden niet
○ Vreemd drankje als straf?
■ Sfeer?
■ Geen twee keer doen
○ Onder Blokkie waren schachten stil
○ Codex in mond!?
○ Mond toeplakken met ducttape? Wut
● Geografen gedragen hun niet alsof ze willen verbroederen
○ Geen verbroedering meer
○ Oorlogscantus: fantastisch
● Schachten in toom halen
Cultuur:

●

Evaluatie quiz
○ Veel volk! 40 groepen!
○ Veel positieve commentaar! + constructieve kritiek
■ Kritiekpuntje: te weinig sport was een vaak gemaakte opmerking
● Niemand kende daar iets van, van quizcomité
○ Presentatoren: Robin was echt goed (namens Lore) en Manon: meer
enthousiasme en meer verstaanbaar (vaak gehoord) , Ook Nathan en Femke
super duidelijk ;)
○ Hotdogverkoop ging wat traag op gang: goed idee om prijs te verlagen (credits
aan Alexandra): 2 euro is wel echt duur voor een cheap-ass-hotdog
■ Halve euros zijn moeilijk
■ Duurdere quiz, cheapere hotdogs?
○ Wiki al zo uitgebreid mogelijk aangevuld, m.u.v. puntenlijst en presentatie
■ Fuck die oude wiki
○ Hoe zat het met de mensjes aan de bar en bediening? Goede verdeling van
uitdelen/bar/bediening? Werk genoeg?
■ Was goed
■ Meer plateaus
■ Bezetting voldoende
○ Evaluatie drankgebruik?
■ 70L bier
■ Veel meer cola dan verwacht: 38L!!!!!!!!!
■ Voldoende Ice tea en Fanta
■ Te weinig water : 5L!!!!
■ Veel kasteelbier over: minder gedronken dan verwacht (alhoewel Alex er
stevig in was gevlogen).
■ Verschillende soorten kasteelbier
■ Mededelen op begin van quiz
○ Bekers: te weinig (200+80), maar het wassen was toch geen slecht idee? Veel
afval bespaard: veel milieu puntjes voor Jonathan?
■ *Milieu pinkt traantje weg*
● <3
■ Misschien volgend jaar opnieuw proberen te wassen? Uiteindelijk was dit
perfect te doen tijdens de rondes met onze bezetting
■ Herbruikbare bekers (via ivago bv.)
○ Evaluatie prijzen
■ Iedereen had een prijs
○ Plank voor grappigste antwoord: Hoe? Wat? Waar? Wanneer?
■ Niet uitlachend
■ Niemand benoemen
■ Plank voor grappigste antwoord?
○ De frigo moet nog terug op z’n plaats -> wie?
■ Waar staat die nu?

●

● Boven buiten A3
■ Werkt de lift al?
● nee
■ Antw op wie: de schachten momenteel in de kelder en vrijwilligers
■ Schachten?
■ Iemand is gaan checken
■ Prime kot voor koelkast
■ Maak eens een todo lijst voor Nathan
○ Tot op het einde blijven op eigen activiteiten?
■ Ik heb Femke iets vroeger naar huis laten gaan omdat op dat moment ge
er niet meer met veel moest of kon staan, en zij dit gevraagd had. Nathan
■ Zelfde voor Clara
■ Voor iedereen vindt het oké
■ Waarom dit puntje?
● uitzondering
○ Oeps nog vergeten: misschien eens droge worsten ipv hot dogs??
■ Makkelijker
■ Mensen drinken meer dan
■ Goedkoop bij een slagerij in de buurt
■ Gemengd bordje?
● Heel veel werk
■ Op wiki
■ Ook voor kleine pakjes chips kijken
■ Nootjes aan tafel
Organiseren filmavond
○ Moneys: Matthiaaaas
■ Overschrijven naar WiNA of cash betalen aan Penning
■ Woensdag 5/12 tickets bestellen
○ Mensen mailen naar mij en betalen aan Matthias
○ Evenement moet nog op fb, sorry
○ Laser Ultra!!
○ Formulier? -mail gemakkelijker

Feest:
● Het is hier nog nooit zo leeg geweest (rijm intended)
● Kom verkleed volgende week!
Sport:
● Evaluatie IFK minivoetbal
○ 2 keer verloren
■ 17-3 VLK 1
■ 6-0 Vlek

●

●

●

●

● Ze kunnen hier echt niet mee lachen
○ Nathan heeft zich pijn gedaan
■ Kamikaze slide
■ Was kwaad
■ Nog eens slide
■ Tegen supporters
■ Conclusie: Nathan kan niet voetballen -Robin
■ Iets over icepacks! Beter voor voetletsels enzo: mss in investeren
Zwemmarathon
○ Hoeveel bakken bier?
■ 3-4?
■ 10.000 -Blokkie
■ Hoeveel supporters?
■ Hele dag
■ Alex komt
■ Jonathan vraagt nog eens na
○ Wetenschapsgroep: schiet traag op gang
■ Traag is hierbij een understatement naar mijn mening
■ Trekt op niets
■ Geen communicatie
■ De andere sportjes moeten beter meewerken
■ Op een sportvergadering als puntje eens aanhalen?
● Pas tweede semester weer vergadering
○ Spandoeken?
■ Neem gewoon de vlag mee
○ Vuvuzelas
○ Supporters bak
■ Toeters
■ Vlaggetjes
■ Iets dat je kan uitdelen zodat mensen kunnen supporteren
Volleybaltraining
○ Open wekelijkse sessie: 19u - 20u30
○ Of zelf afhuren, binnenkort afhuring januari/februari
■ We kunnen dit eens doen in de examens
○ Quentin fixt die open dingetjes
Leer allemaal vuvuzela spelen plz
○ Of niet, afschuwelijke dingen
■ Niet jaloers zijn als je het niet kan
Ideeën voor thema 12-urenloop?
○ Tanks
○ Superhelden
○ Teletubbies
○ Star Wars

○
○
○
○

■ Stormtroopers
WiNA-richtingen
Gaybar
Avengers 4 / Marvel. Release dag erop
Orbitalen

Cursus:
● VTK al gecontacteerd om lidkaarten te printen?
○ Al geantwoord
○ In orde
○ Volgende week
● Bericht nu op facebook voor de lidkaarten
PR-intern:
● Presentaties op Minerva site (Low priority)
○ (High priority)
○ Loopt een beetje achter
○ Wordt in orde gebracht
● Geen vlag morgen noch een schild (op verbroederingscantus)
○ Nathan vragen
○ Welke delen doen WiNA
■ Matthias deel 1 en deel 3
PR-extern:
⚧ Kpmg is doof ofzo
⚦ KPMG *
i.
Neut keer is wa minder
ii.
Also waarom zijn die geslachtstekens standaard?
1. Template zeer wss
⚧ Exellys bevestigt ofzo
⚧ Keer vergaderen me werkgroepen ivm jobavond, zeer veel zin vanuit VVN uit
⚦ Paar leuke ideeeeen
⚦ VVN ziet dat zitten
⚦ Prime en ZeusWPI erbij
⚦ Nog voor vergaderen
Scriptor:
● Wanneer volgende strakske?
○ Plan is om ze op 8 december door te sturen
○ Deadline artikels 2 december, woordjes 4 december
● Interview prof Boone : Matthias? Want hij was z’n promotor?
○ Matthias stelt vragen op
○ Lol test bij ingenieur

●

■ Glijbaantje fzo
Hoe … is …
○ Fien wou misschien een hoe wan is jouw wanhoop doen
○ Tenzij iemand anders een beter idee heeft
○ Hoe praeses bent jij? - Robin
○ Hoe Robin is je ego? - Blokkie
○ Hoe Robin is je uitstelgedrag? - Mathieu

Varia:
● @Robin fix eens die spuitbussen weg van aan het cursuskot
○ En die telescoop mss ook
○ Nie zagen, da sta in niemand zijn weg, is tegen het einde van het semester
opgeruimd
○ Over de spuitbussen is er al gezaagd geweest van buitenaf
○ De telescoop van Jonathan is morgen weg, maar kan ik die spuitbussen kwijt op
de sterre?
● Waarom plots al die Robin selfies?
○ Cute -Clara
● Blijkbaar pappenheimer op massa 😼
○ Clara is voor
○ Niet waar -Clara
● Cantoravond I van SK (Is morgen van 19u-22u): Matthias mss moet dit ook eens voor
FK kringen?
○ Die is er
○ Nathan niet productief op café
● Kickertafel in kelder: langetermijnsinvestering en zeker een trekpleister (sportjes zoeken
eens?)
○ In sport is er dit jaar wel al genoeg geïnvesteerd
■ Das niet zoiets echt specifiek sport
○ Nathan is voor
○ Matthias is niet voor
○ Jonathan is chaud
○ Crowdfunding binnen WiNA -Robin
■ Nog een leuk idee
○ Plaats??
■ In cursuskot?
● Wordt Gameroom??
● Jacuzzi in lidl voor minder dan 300 euro, ik zie dees als een investering op lange termijn
○ Misschien
○ Matthias is niet voor!
○ Nathan ook
● Zie puntje hierboven nog eens
● Blauw kotje iemand?

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Jezus bijna 2 pagina’s voor cultuur :o
○ Stop ermee
Stomme geografen..
Ad fundum machine!
Geologica cantus was een leuk kerst dingetje
Deze donderdag Gent quizt, wie doet mee met Alex
Leuke mop van Jules
Roken is duur in Londen
○ Brexit!!
○ Nee Vice??
Jozef heeft een heel prominente lichaamsgeur
Typcursus voor Jarne

