
Vergadering 19/02 
Aanwezig: Jarne, Nathan, Clara, Kobe, Maarten, Manon, Robin, Blokland, Segers, Quentin, 
Jan-Pieter 
Afwezig: Mathieu, Niels, Femke (Nexios IT), Julie (ziek), Alexandra (ziek), Matthias(no 
response), Jonathan (ziek) 
Te laat: 
 
Praeses: 

● Traiteur WiNA-dag 2 
○ Navragen bij Nico achter de traiteur van de VKV-barbecue van deze zomer, 

beste traiteur eveeeeer <3  
● Statuten volgende week wegens afwezigheid Mathieu, Niels en Femke en de zieken 
● Bicky's@S9 

○ Tijdens verkiezingen om volk aan te trekken 
■ Praesidium kijkt voor de bicky’s dan terwijl kiescomité binnen zit 

● FK: herbruikbare cantuspotten personaliseerbaar met schild, kan interessant zijn 
● WiNA sjalen: julie aan herinneren 

 
Vice: 

● Ereledenactiviteit: ergens in mei 
 
Quaestor: 

1. Begroting 
2. Boekhouding 1e semester 
3. Eerstejaar had weer mail gestuurd voor factuur, al gezien? 
4. Voeg Niels eens toe aan laatstejaarsgroep fysica 

 
IT: 

● Gotcha 
○ Plz @David, kunt ge keer overzichtje sturen van hoe dat systeem in elkaar zit. 

Lijk welke pagina’s zijn belangrijk voor spelers en welke niet. 
● Ik kan een tv fixen voor de Wii!!!!!!  

○ Er zijn ook beamers in A3 eh, moet gewoon daarmee kunnen connecteren. 
Toegegeven, extra tv kan geen kwaad. 

○ Manon neemt Wii mee voor mario kart (manon en quentin nemen wii-bakjes 
mee) 

 
 
 
 
 



Schachtentemmer: 
● Evaluatie kameradencantus 

○ Gelegenheidscodex: als liedje erin staat de pagina's afroepen (eerder voor 
praeses ofc) 

○ @Temmer: meer opletten als temmer ipv veel meecantussen 
○ Again: geen waarschuwing gehad voor ad fundum per jaar, wat ambetant is en 

zeker met maar 6 schachten die over een ganse cantus bierschacht moeten zijn 
○ Sam met zijn fanfare van Honger en Dorst was hoogtepunt van de cantus 
○ Boe geen Sabaton gezongen boe 
○ Boe geen De Leeuwen Dansen gezongen boe 
○ VKV was braaf(-ish) 

● Schachtenkotrolling 
● 12-urencantus 

○ Wie wil de diploma’s afdrukken op deftig papier? 
■ Alexandra stuurt template naar Clara 

○ Mijn imbeciele schachtjes gaan de pagina in het Spaans, Chinees en Russisch 
afroepen! 

● Doopdraaiboek ontgroening is verstuurd  
 
Cultuur: 

● Evaluatie Speeddate 
○ Chaos, chaos, chaos 
○ Duur bier 
○ Wijn met schimmelsmaak 
○ De matches zijn nog steeds niet gemaakt 

■ Nu wel 
○ Naar volgend jaar toe: BETERE ORGANISATIE 
○ Balpennen pls xx 

● Karaoke 
○ Mogen karaoke gebruiken tot 1 uur 
○ Weer met 1 micro 

■ De goede micro? 
● Nope, die blijft achter de bar 
● Kunt geen punten halen met gegeven micro sadly 

○ Kevin ging een HDMI en laptop voorzien om ook via YouTube te kunnen zingen 
■ Eens zoeken naar een goed YT-kanaal met een groot aanbod aan 

karaokenummers 
● Sing King Karaoke is wrs de beste optie 

■ Das wel positief 
● @Sportjes: organiseren wij dat manillentoernooi?  

○ Aitt 
○ En aantal soort trappisten verkopen valt wel in de smaak bij kaarten 

■ How about de rest van het kasteelbier? 

https://www.youtube.com/user/singkingkaraoke


● Dat ook?  
○ Portie kaas en salami ook 

■ En nootjes 
■ Droge worsten van bij die slager die wou sponsoren? 

● Meer info nodig van niels en jonathan? 
○ Woensdag 20 maart 
○ S9 A3? 

■ Reserveren 
○ Regels op voorhand opstellen 

● Reserveren A3 voor spelletjesavond 
 
Feest: 

● Cocktailavond 
○ Was LEEEUUUK 
○ Aloha Ambulance bracht mensen bijna naar het ziekenhuis 

■ Ze waren in een toestand dat ze mochten gaan 
■ Next year: Aloha Coma?????? 

○ Kevin deed moeilijk, hij wilde dat we al om half 2 stopten met verkopen 
■ In’t vervolg mss best altijd schriftelijk bevestigen dat we tot 3u verkopen?  
■ Op voorhand af te spreken vooral, nog niet met contract gewerkt 

○ Robin en Quentin waren echt epic verkleed, shut out naar hun! 
■ Thankssss 

○ Waar ligt al m’n versiering 
● Frame voor profielfoto van galabal  

○ Julie kijkt daar voor 
○ Deadline? Tegen wanneer veranderen? 

■ Tijdens maart, volledige maand 
● Ook gementioned in het contract → er zijn maar twee “winstgevende” drankactiviteiten, 

we hebben er nu al 2 gehad (kasteelavond en cocktailavond) 
○ Wat met shotjesavond? Vragen of Kevin misschien promoties kan voorzien? Of 

de drank via hem regelen? 
■ Die van zondag met da snoepje!!!!!! 

● Was echt nog cho 
○ Mss extra eetactiviteit (Jarne - Julie - Robin hebben gebrainstormd over een 

ketnet throwback, met o.a. Een ketnetkroket machine en letterlijk kroketten 
(garnaal, kaas, vlees, …) 

■ Zeker laten weten aan Kevin, niet zomaar activiteit veranderen 
 
Sport: 

● Gesprek 12-urenloop en SDW 
○ 12-uren loop: Kleine tent, bezig met programma en scherm, thema: prison break,  
○ SDW: krachtbal, touwtrekken, (niet meer fietsen), juttezakspringen, voetbal, 

tussen 4 vuren 



● Wat IFK’s op komst 
○ Basketbal morgen 
○ Zwemmen eig ook maar iedereen heeft afgezegd sad genoeg, was ook niet 

zoveel interesse 
○ Maandag 4 Maart, badminton voor geklasseerden 

■ Wie komt me aanmoedigen en men tegenstanders kapot maken met 
vuvuzela’s 

 
Cursus: 

●  
 
PR-intern: 

● Overschot cantusvat 
○ LEEG ZUIPEN 
○ Vat @22u 

● Affiche galabal 
○ Schild erop zetten zodat mensen sneller naar affiche kijken en WiNA herkennen, 

wel wat foefelen dat kleuren niet te lelijk zijn 
● Stoneage Romeos 

○ Evenement nog eens delen 
○ Valt samen met Lan, voorspellen weinig overlap qua mensen 

 
 
PR-extern: 

● Ben bezig blijkbaar 
● We promoten vtk jobbeurs btw, das altijd leuk 

⚦ Leuk dit jaar: WiNA-richtingen zijn niet meer ‘andere’ 
● Allemaal welkom volgende week maandag op de workshop. Normaal voorziet Exellys 

broodjes 
 

Scriptor: 
● Zeg, dat Strakske 

○ Ski-artikel is af 
○ Bijna alles af 
○ Volgende week is het er, hopelijk 

 
Varia: 

● PRIME quiz 
○ Op een dinsdag, 19 maart 

● FK eetfestijn, wie komt? → via poll vragen 
● Boiten in Leuven, ik stel voor donderdag 7 maart (Quentin stelt da voor) 

○ Tis een rustige week dat we hebben nog 
○ Doe maar 



● Beerpong-cupsset 2,5 euro voor een set in de action, aankopen voor de tafels? 
○ Dan moet je dat altijd afwassen ekkebah 

● Omgekeerd varia’s overlopen is raar 


