
Aanwezig: Robin, Manon, Mathieu, Jarne, Kobe, Segers, Nathan, Matthias, Julie, Blokkie, 
Niels, Maarten, Florence, Wout, Alexandra 
Afwezig: Jonathan, Quentin, Femke (allen functieactiviteit) 
Te laat: Jan-Pieter (17:40) 
 
Praeses: 

● Verbroederingscantus 
○ Record voor snelste spauwke op een cantus gaat naar Antwerpen.  

■ Nog geen strofe ver into Io Vivat 
○ Rip winak 

■ Fles sangria voor zijn praeses-deel 
○ Jammer da al die kringen hun eigen sterken meepakten 

■ Desondanks meegedeeld 
● Overleggen me Kevin als em zaagt 

○ Praeses van Filii Lamberti had zowaar een mental breakdown tijdens deel 3 
■ Wina Leuven was epic en heeft het over genomen 

● Pinnetjes fixen 
● Gangsituatie 

○ Volgende week (voor de 11e keer) 
 
Vice: 

● Hoe is dat nog met die ereleden? 
○ Goed 

● Verslag online zetten #oeps 
 
Quaestor: 

● Geld status in 5 woorden 
○ Ik moet nog een paar kassa’s tellen na de vergadering 

● Hebben wij nu die diepvriezer? 
○ Kerel heeft mij gemaild om af te spreken, ik heb hem geantwoord of hij het nog 

steeds kan komen brengen naar Gent. Zoekertje is nu wel verwijderd, dus ik 
vraag mij af hoe dat nu zit met garantie, ik ga eens polsen bij een 
rechtenvriendje. 

■ Zoekertje screenshotten of in mail ophalen 
● Sjaals zijn betaald 

○ Paar dagen verzending maar moeten nog geproduceerd worden (paar weken) 
● Aan wie van het WWW moet ik laten weten wie heeft betaald? 

○ Robin 
 
IT: 

● Haha brak 
○ akkoord 

● Rechten lars zijn blijkbaar weg 



○ Zien hoelang het duurt tot hij het door heeft 
■ Deze week al 

● VM IT volgend jaar wel of niet, want flop dit jaar 
○ Matthias voor VM IT :D 

■ Beslissing voor volgend praesidium 
 
Schachtentemmer: 

● RIP lint 
○ Geen update :( 
○ Julie gaat mee achter nieuw lint in Aalst(?) 

 
Cultuur: 

● Spelletjesavond 
○ Sturen naar Prime 

■ Done, 15 euro 
○ Shiftenlijst 
○ Drank? 

■ Overschotten van Kaarting? 
○ “Alles moet nog gebeuren maar komt in orde” 

 
Feest: 

● Loempia’s 
○ Lekker: Makro veggie loempia’s 
○ Aantal per uur in grafiekje van Julie 

● NDW 
○ RIP samenwerking 

■ Zatte shiften :/ 
○ Geen vestiaire 
○ Veel volk 

■ Pas na deftige samenwerking kijken voor Vooruit 
● Galabal 

○ Sanitair, is er kuispersoneel? 
■ Normaalgezien wel 

○ Etentje 
■ Budget bespreken 

 
Sport: 

● IFK badminton 
○ Nathan en Jarne 1 wedstrijd gewonnen 
○ Julie en Manon ook 1 wedstrijd gewonnen 
○ Isabelle en Aiko alles verloren (moeilijke poule) 
○ Quentin en boi van VPPK hebben zilver 
○ Aankaarten: ooit geklasseerde mensen moeten meedoen met geklasseerden 



● IFK floorbal/hockey 
○ Komt Floor meedoen? 

■ We moeten die fixen 
 

Cursus: 
● Extra permanenties galabaltickets: 

○ Woe 20/03   14:00 - 16:00 
○ Ma 25/03     14:00 - 16:00 
○ Woe 03/04   14:00 - 16:00 
○ Al meegedeeld via Facebook 

 
PR-intern: 

● Hoe werkt dienen instagram, is dat met zo van die snapchats naar elkaar sturen? 
Dienen jeugd van tegenwoordig toch. 

○ Uitleg vragen aan Kobe 
■ Ik heb da nog nooit gezien zelfs, een instagram, dus da lijkt me niet zo’n 

goed idee 
○ Wat op insta-verhaal? 

■ Gratis vat, activiteiten sfeerfoto’s, ploegfoto’s na sportactiviteit, nu ook 
affiches 

○ Gewone instagram foto’s? 
■ Van iedere activiteit een foto online en van speciale clubavonden 

● Tijdstip weekmeel rondsturen en FB-banner updaten? 
○ Voorstel zaterdag middag 

■ Als ge da wilt en consistent wilt doen 
● Zijn we van plan om ons twitter ooit nog te gebruiken? 

○ Automatisch doorstuur via facebook 
■ Laten weten aan volgend praesidium dat die bestaat :) 

● Wie is PR-intern 
 
PR-extern: 

● 💛🖤 
 
Scriptor: 

● Niels fix logos sponsors 
● Robin fix quiz 
● Als iemand nog iets wilt schrijven, doe maar he 
● Deadline 26 maart vergeet da nie 

 
Varia: 

● 1 april (geen grap) cantus Wina Leuven 
○ Robin wilt gaan!! 
○ Die week gaat al zo kapot zijn 



■ Hoe kapotter hoe beter? 
● Niels en ik kapot op PR-activiteit 

● Kelder is een parallellogram 
○ Wacht nee een trapezium 

■ Goh, ik denk toch dat de kelder een 3D figuur is 
● 4D?! 

○ 5D 
■ 1.2619D 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_dimension) 
● 10 cm verschil 

● Robin wordt Instaslet 
○ Neee een thot 

■ If she breathes, she’s a THOOOT 
● Filo heeft volgende week woensdag een ochtendcavacantus! 

○ Karaoke, 9u 
● We zijn voor de Cyber Security Challenge Belgium nipt verloren van DavIT’s team, 

volgend jaar winnen we! 
○ ’’’’Nipt’’’’ 

■ David haalt meer met een kater 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_dimension

