
 

Vergadering 12/02  
Aanwezig: JP, Manon, Niels, Maarten, Alexandra, Kobe, Mathieu, Jarne, Femke, Julie, 
Jonathan, David, Segers, Blokkie, (brakke)Robien, Matthias, Quentin, Clara,Nathan, Bier 
Afwezig:  
Te laat: Appo 
 
JAAAAAA SEMESTER 2 IS BEGONNEN !!!!!!!!!!!!!!!! :) 
Quizvraag: Woont Robin dit semester een les bij? 
 
Praeses: 

● Evaluatie FK-receptie 
○ Verraders 

● Statutenwijzigingen 
○ Volgende week scuzi 
○ Komen na deze vergadering online (op website en fb) 

● Evaluatie massacantus 
○ Schachten van ons moesten achter bar staan, was niet op voorhand gemeld 

geweest 
■ Hebben deel cantus gemist, vergoeding, want zijn niet afgelost geweest? 

Klagen bij massacantuscommité?  
○ Emmercatastrophe !!!! 

■ Te veel betaald voor brakke vuilbakken ipv emmers kopen op 
massacantus zelf 

● ‘T was wel echt stoer 
● Multifunctioneel 

○ Mensen verspreiden over gans de zaal voor proberen bier te fixen is ook nie slim 
eh. Zeker als ge al praesidiumleden hebt die al moeten wachten 

○ We hebben wel extra emmers nu 
● Blok@S5 

○ Geen klachten 
● Hey Nathan 

○ Hey terug <3 
● FK eetfestijn 

○ Paella 
■ eikes 

○ Valt voor onze karaoke 
○ 15 euro voor paella à volonté en 1 drankje 
○ Tegen 20/02 moeten we aantal laten weten 

● Favoriete kleur: skip 
● Gang kuisen en containerpark (nathan stuurt naar alex)? 

 

 



 

 
Vice: 

● Geen puntjes? 
● Neej 
● Strakske naar Blokkie zn adres?! 

 
Quaestor: 

● Schulden in orde? 
● Financieel verslag in 2 halve liters 

○ Dat gaat voor volgende week zijn, vandaag was ik niet echt productief 
● Zijn de rekeningetjes van de schulden afgetrokken? 

○ Nog niet 
● Labojassen: zal straks vragen 

 
IT: 

● Gotcha 
○ Tamos had er aan geprogrammeerd 

■ Stijl needs a lot of work 
■ Niet zeker hoe het in elkaar zit qua werking 

● Welke features komen eraan voor de muilgraaf? 
○ Stijl first of all 

● Muilgraaf mensen sorteren op aantal muilpartijen? 
○ Code gewijs hoort dit al zo te zijn? 
○ Je moet ingelogd zijn, maar nog controle zetten op lidgeld betaald of niet 

● LAN: 
○ 30 Januari DICT mail gestuurd, ticket nummer gekregen, maar ze kijken er 

morgen pas naar 
■ Lijken wel onboard te zijn met stuff uit te lenen 

○ Nog niet besproken over shifts 
○ Mag praesidium meedoen? Indien shiften? -mag deelnemen, iemand anders 

doet wel shift als er shifts zijn 
● Robin heeft app-request 

 
Schachtentemmer: 

● Hey 
● Het Sint kostuum op zijn plaats leggen 

○ In orde 
● Het buizencijfer 

○ Huidig: 2,85 
● Comradescantus 

○ Gelegenheidscodex? Nog niet af, genoeg voorzien 
○ Zedenmeesters gaan wss wel nodig zijn, vooral 2e deel (enkel dan): Robin, 

Mathieu 

 



 

● 12-urencantus 
○ Speedcursus wat-is-een-ISO-2-code 

■ Wikipedia 
 
 
Cultuur: 

● Speeddate 
○ Shiften 
○ 2 mensen opbouw om 18:30 

■ Mathieu en Matthias 
○ 1 afbraak om 23:00 

■ Manon 
○ Geen verplichte aanwezigheid 

● Karaoke: vnvd eens checken, je kunt niet voor punten zingen + eens vragen naar tot hoe 
lang we mogen zingen (vorig jaar was vroeg gedaan) + eens vragen of er nieuwe liedjes 
zijn of wij andere liedjes mogen spelen (anders via youtube met lyrics?) 

 
Feest: 

● Cocktailavond 
○ KOKTAILSSSSSSS 
○ De decoratie ga episch zijnnnnn 
○ En Robin ook 

● Jr. Eurosong avond eens voor kijken 
 
Sport: 

● Evaluatie IFK volleybal 
○ Leuk, maar alle 3 de wedstrijden verloren, 3 matchen na elkaar moeten spelen, 

vermoeid in laatste wedstrijd terwijl tegenploeg kon rusten voor d match 
● Extra activiteiten 

○ Frisbeeing met iemand die effectief competitie doet: initiatie frisbee, op 
WiNA-dag 2 → plannen voor het eten, zal bij het evenement gezet worden 

○ Yoyo initiatie: yoyo’s voorzien, dus voor beperkt aantal, “liefst boven gras”, als ‘t 
eens mooi weer is dan 3 dagen op voorhand melden 

○ Muurklimmen 11 maart? Eens iets nieuws 
○ Biljart-toernooi: in de Arena (veel pooltafels, goedkoper tarief fixen) 
○ Niet: tennis, … 
○ Manillentoernooi? 

● Sporttoernooi der WE: ideeën voor sporten: bierpong, tussen 4 vuren, twister kinda 
spel,... 

● Just dance battle @kelder 
● Sponsoring 
● Pingpongtafel 

 

 



 

Cursus: 
● Vrijwilligers om shiften te doen in het cursuskot? 

○ Of Robin gezelschap houden :p 
■ So lonely 
■ Ja, alsk geen les heb 

● Er moet nog veel binnen komen, proffen waren wat laat 
● Er is post! 
● Volgend jaar mss met 2 cursussen? Probleem met shiften dan 

○ later nog eens aanhalen, 2-3 weken voor laatste vergadering 
 
PR-intern: 

● In de lessen gaan praten 
○ Voor grote activiteiten, niet meer elke week 
○ Gaan voor Bierbowling, galabal, ontgroening, WiNA-dag 2… 

● Fototoestel mee vnvd (sd kaart aan manon teruggeven) 
 
PR-extern: 

↻ Klaar voor uw workshops? 
⚦ Andere evenement zet ik vanavond nog online 
⚦ Nexios: mensen 3e bach en 1-2 master informatica vooral 

↻ Paar posts voor bedrijven gemaakt in informaticagroepen vnl 
↺ DICT 

⚦ Ze zoeken mensen, vroegen of wij konden helpen: best fixen voor ‘werkende 
mensen avond’ 

⚦ Via ons vacatures delen 
 

 
Scriptor: 

● Strakske 
○ Sponsorstuff: fritoloog+pizza hut 
○ Deadline: dit weekend  

● Waarom ligt er nog een hele doos strakjes van december in de kelder? 
○ Zeker op letten dat er aan cursuskot liggen 

● Heb jij een glijbaan thuis? 
○ Ja een gele 

■ Wil je die in de kelder zetten? 
● Mathieu en Niels, is jullie skireis review ding af? 

 
Varia: 

● Onze uitstap naar Leuven eens plannen 
○ Lustrumweek Wina volgende week- jammer het is druk die week  

● Uitstap naar de Alpen 
○ Goe cantuske in een discotheek op leren zeteltjes 

 



 

○ Slechts 1 schacht gewond 
○ Wel een afscheidsbrief 

● Benieuwd in welke staat ik nog ben tegen we aan dit moment beland zijn 
○ Dood? 

■ Enorm dood 
● Wii voor in de kelder!? 
● Mini frigo in de kelder, enjoy 

○ Mijn vat kan er nie in 
■ Steek het in de gewone frigo of drink het op 

● Tis op 
● Wel brak dat ik nu pas Knaek kaart heb (blijkbaar zat dat niet in elke Guido zak) 
● Wie wil mee gaan fitnessen me Robin, doe iets aan jullie vettige lichamen 

○ Ga lopen! Train voor de 12-urenloop 
■ Wie begint er al over 12-urenloop, bezorg me eens geen stress plz 

● Ge begint max een week op voorhand voor 12-urenloop 
○ 12 uur op voorhand is al meer dan genoeg 

○ We hebben het hier over iemand die bijna elke dag een Julientje at 
● Da fuck is er gebeurd met die examenresultaten (van schachten en praesidium) 
● Robin liegt tegen zijn middelbaar. 
● Waar is CENSUUR ontmaagd? 
● Niels, de Ocean Garden-maagd 

○ Rrrrrijst of noedellls?  
● Zeus: Opleidingscommissie informatica: computergebruik boek:niet nuttig maar veel volk 

koopt dat: naar prof gaan ermee, hij beslist of boek nodig is 
● Wanneer fixt iemand die WWW? Deze week 
● Wanneer fixt die bus? 

○ De wielen van de bus draaien rond en rond 
■ Kzag 2 beren, broodjes smeren 

● Kevin heeft nog 4 flessen gevonden 
● Tot donderdag elke dag d CB afsluiten en dan krijgen we iets van d CB 
● Robin: Jarne wordt dokter! Schattig 
● Tis koud in België 
● Moederswitch? 
● Quentin zn vat is leeg :’( 

 


