
Vergadering 4/12 
Aanwezig: Mathieu, Timon, Arthur, Kobe, Niels, Thomas, Jules, Julie, Jarne, Blokkie, Jasper, 
Daan, Robin, Segers, Alex, Basile, Manon, Clara, Nathan, Jan-Pieter, Femke, Jonathan 
Afwezig:  
Te laat: Quentin (kine), Alexandra (labo), Matthias, David, Sibe 
 
Praeses: 

● Minder actief vanwege blessure 
○ boe 

● Sjaals 
○ Vorige week aantal voorstellen: die met strepen had meeste stemmen 
○ Wordt 8 à 10 euro voor leden 

● Evaluatie kerstmarkt 
○ Betere communicatie over het klaarzetten, ook algemeen kon het beter 
○ Eigenlijk moesten we er al zijn van rond 11u voor opstellen en water opzetten → 

volgende keer shiften vroeger laten beginnen 
○ Bij opkuis niet veel WiNA-volk om op te kuisen 
○ Leuk initiatief, zeker voor herhaling vatbaar!! 
○ Regen was een beetje kut 
○ Voor penning: Makro-ticket doorsturen naar Rien 

● Kerstcadeau voor andere kring (tussen €10-15): Voorstellen? 
○ Kassa vol centjes (lol) 
○ Kassa met WiNA pinnetjes in 
○ Ribbetjes (diepvriezer at therminal?) 
○ Kasteelbier 
○ Blauwe flamingo 

● Secret santa tussen praesidium 
○ Easy kado zoals drank ofzo (rond 5 euro) 

● Evaluatie cantus leiden (na 1 semester): 
○ Gebruik van de hamer beperken 

■ Niet slingeren met uw hamer, levensgevaarlijk 
■ Geen kassas kapot slaan 

○ Altijd kalm blijven 
○ Niet altijd sorry zeggen als je een straf uitdeelt: “3 ad fundums, sorry maar je 

moet zwijgen” . Gewoon zonder de sorry is harder en duidelijker. 
○ Zorg ook dat die ad fundums gedronken worden, want als ze ze niet drinken wil 

dat eigenlijk zeggen dat ze bierimpotent moeten worden. Laat in een gesloten 
cantus misschien de schachtentemmer hierop toezien (die is tenslotte de 
onuitgesproken zedenmeester op gesloten cantussen). Vaak drinken mensen ze 
gewoon niet, wat dan je straf zeker banaal doet lijken. (lager beginnen met aantal 
ad fundums) 



○ Vaak dreigen om buiten te smijten en dan toch niet doen ondermijnt gezag. Ok 
buitensmijten is nooit leuk, maar wees soms strenger hierin. Je hoeft jezelf 
hiervoor ook niet te verantwoorden, jij bent praeses, dus jij kiest. 

○ Codex in mond steken als alternatief om mensen te doen zwijgen 
○ Heb oog voor je schachtentemmer. Zij is uw steun en uw partner tijdens de 

cantus. Communiceer voldoende op voorhand als er een ad fundum per jaar 
komt. Kijk als ze het woord vraagt (op de nadoop enkele keren niet gezien). 

○ Ook al doe je het niet echt graag (de cantus leiden), laat dat niet te hard merken, 
want dat geeft een slecht beeld. 

○ Je doet het zeker niet slecht, gewoon nog werken aan enkele puntjes. 
● Blok@S5 

○ Nico wil ons als facilitator (niet enkel WiNA) 
○ Iedereen mag er studeren tot 22u en in weekends en in kerstvakantie: 

scan-systeem met registratie (voor vrijwilligers lakser) 
○ Vrijwilligers: scan-systeem: 2-3 man om oogje in het zeil te houden 

■ In kerstvakantie en weekends: wc’s bekijken en kuisen indien nodig 
■ Met genoeg vrijwilligers hoef je dit niet vaak te doen 

○ Vrijwilligers: Manon, Mathieu, JP, Quentin 
● Jassen: Matthias z’n test-vest: ze zullen Amerikaans product proberen om druksel eraf 

te krijgen, Julien laat Matthias weten als hij zelf meer weet 
 
Vice: 

● Jaarverslag 
○ Bijna af, scusi 

● Ereleden willen uitgenodigd worden op activiteiten (via fb) 
 
Quaestor: 

● Ook nog kapot? 
● Als ik vanavond dood ben, geef ik het geld voor het vat aan iemand anders 
● Wees eens bereikbaar 
● Vanavond massacantustickets verkopen!!! 

○ €18 
 
IT: 

● Update LDW? 
○ Zaal-opties: 

■ A3? Eens polsen bij laatste lesgever (mss dat hij in ander lokaal kan 
lesgeven?) 

■ V3 (Relatief beperkt qua grootte, mogelijks ook geen voorzieningen) 
■ Multimedia (Geografen gaan eens proberen of het toch niet lukt) 
■ Emmy Noether (Groot, maar mogelijks geen voldoende voorzieningen) 
■ Zaal boven Outpost (Vermoedelijk Lan capabel, maar wss geen eigen 

verkoop daar) 



■ S5? Eens kijken voor voorzieningen? 
○ Router & Switches: Ik ga eens langs Zeus passeren plus iemand van SKO 

overtuigen om die router aan ons uit te lenen. 
○ Kabels: In dezelfde tour eens bij Dict passeren 
○ Evenement: Geologen maken dit binnen week of 2 aan. Iets omtrent thesissen 

etc → eerst zaal fixen voor het evenement aangemaakt wordt 
 
Schachtentemmer: 

● Evaluatie verbroederingscantus 
○ https://www.youtube.com/watch?v=8bnG8dnn-ZM (‘k zag twee beren) 
○ Jolie krijgt zaal echt veel makkelijker op deftig geluidsniveau dan Nathan 

■ schachten die expres pagina verkeerd zeiden, geografen zagen dat niet 
graag 

■ Als praeses in het midden vd corona staan? Hoog-praesidium tafel 
vooraan laten staan, maar praeses zelf, wel dan niet te gevaarlijk slaan 
met hamer en rustiger staan 

■ Begin van je deel rustiger beginnen zodat je pas later luider kunt gaan, 
zonder direct op je stem-limiet te zitten 

■ Rumoerige schachtenbak is ambetant, schachten waren niet aan het 
opletten, schachten straffen? Codex in de mond bijvoorbeeld 

■ Alexandra aanspreken over de geografen schachten zwart maken, terwijl 
zij verantwoordelijk was over volledige cantusbak, geen kanten kiezen 
dan 

○ Mijn herinneringen zeggen dat er maar 1 deel was xp 
■ Zatlap 

○ 12-uren cantus: een deel schachten en ereleden wisselen (ook temmer en vice 
wisselen) 

 
Cultuur en milieu: 

● Herbruikbare bekers 
○ Meer fan van huren of van kopen? 

■ Huren: gratis bij Ivago, mits borg (met afwasshift), en zorgen dat alle 
bekers heelhuids terugkomen → eerst huren en zien wat dat geeft 
voordat we veel geld uitgeven 

● Gebeurt blijkbaar zeer correct 
● Voor cantussen: leden potten zelf aanschaffen en dan zelf 

meehebben (voor details: bij Julien zijn) - niet handig voor 
WiNA-dag (bv) voor mensen die niet cantussen? Of zij die pot 
vergeten? Dan beter enkel voor cantussen 

■ Kopen: welke grootteorde? Rond 400 → eerst zien wat huren geeft 
○ Voor Spelletjesavond huren 
○ FestiCup 

■ Personaliseerbaar vanaf 220 stuks 

https://www.youtube.com/watch?v=8bnG8dnn-ZM
https://www.festicup.be/


■ €233.20 voor 220 bekers 30cl, +€325 voor logo met 2 kleuren 
○ Opties: 

■ Met of zonder schild? 
● Met schild komen deze wss sneller terug bij ons 

■ Proberen we samen te werken met andere Sterre-verenigingen? 
○ Subsidieerbaar 
○ We maken hier pas op vrij lange termijn (3 jaar of meer) winst op 

■ Maar ‘t is veel 
○ Bruikbaar op oa: WiNA-dagen, quiz, spelletjesavond, LDW, SDW, introductiedag, 

infomomenten 
● Volgende week mss samenkomst voor Speeddate 
● Waar blijft het grappigste antwoord?  

○ Stapeltje apart en dan stemmen op grappigste antwoord 
○ Communiceren naar mensen die wachten op ‘grappigste antwoord’? Wel al laat 

i.v.g. met wanneer quiz was 
● Nog mensen die mee willen naar de filmavond donderdag? Vandaag ten laatste 

inschrijven 
○ 2 rijen van 6 is gemakkelijkst om te reserveren 

 
Feest: 

● Jippie clubavond 
 
Sport: 

● Voetbalmatch Croky cup 
○ Hyped af 
○ Fanfare in de tribune 
○ Tickets gekregen 
○ Factuur volgt, geld wordt straks gefixt 
○ Geen info gehad van FK, niet echt handig 

● Zwemmarathon 
○ Chemica heeft cantus dan, minder volk 
○ Hopelijk nog wat volk dat baantje of 2 komt zwemmen 
○ Dentalia heeft veel zwemmers, woopwoop 

 
Cursus: 

● Proffen gecontacteerd 
● Laatste permanenties tot woensdag 
● Donderdag retour van de overige boeken 

○ Wat boeken achterhouden voor brakkers? Als er genoeg herinneringen zijn, is 
dat is dat jammer voor hen. Dus zeker laten weten, dat ze niet kunnen zeggen 
dat ze er niets van hebben gezien. 

○ Facturen na retour binnen een week wss 
● Laatste lidkaarten worden eind deze week afgedrukt 



● Hahaha brakke cursus skipt zijn shift  
● Erelidkaarten zijn aan de vice gegeven: check 

 
PR-intern: 

● Brak en lelijk 
● En gay 
● Blote voetfetish -Printer: Nietes 

 
PR-extern: 

⚲ Delaware promoot hun trip via ons 
⚲ Hoezee, een contract van KPMG, the gods have heard my prayers! 

 
Scriptor: 

● Vanavond woordjes vóór de clubavond 
○ Buiten die van de feesten vanwege most wanted 

● Matthias de vragen voor da interview 
○ Als hij hier nie is: alternatief of weglaten? 
○ Anders volgend ‘t Strakske? 

● Hopelijk volgende week maandag hebben we het 
● Laat scriptor weten als je writers block hebt op tijd, niet op deadline zelf 
● Comic in het strakske? (voor volgend strakske) 

 
Varia: 

● Praesidiumverkoop in het tweede semester? 
○ (Gedeeltelijk) praesidium verkopen voor 1 week 
○ Leuk idee om wat geld binnen te halen 
○ Kan een gewone clubavond wat aantrekkelijker maken 

■ + eventueel gratis vat 
● WWW-comité vergadering ??!!!! locatie nog te vinden 

○ Zondagavond? 
● Praesidium die zich bij een andere kring/club laat dopen is daar effectief schacht tot 

zijn/haar ontgroening, maak geen misbruik van uw praesidiumfunctie. 
○ Bv als praesidium gaan cantussen ipv als schacht meedoen, hangt ook af van 

regels van die kring/club 
● Bedoeling: Massacantus geen rugzak, niet kotsen in de zaal en niks afbreken 
● Wanneer was deadline schulden nu ook alweer? 

○ 10 december 
● Davit met zijn clickable ding in het strakske 
● Beiaardpotten? 
● Al een aantal vissen gestorven bij Robin 
● Matthias leeft nog 

○ Yay 
● Frietjes sebiet 



● Jonathan eindelijk officieel lid, heeft lidkaart 
● Jules heeft een spontaan lipletsel 
● Martin Solveig was mean ofzo 
● Containerpark when? Alex (tot lift weer werkt, wat binnen een paar dagen weer zou 

werken) 
○ Volgende week vrijdag → Matthias gaat mee, Alexandra vraagt of schachten 

kunnen helpen gerief naar boven brengen 
○ 11u15 

● Frigo moet naar beneden van 3e verdieping (lift werkte nog niet) 
● We zijn al week 11 rip 

 


