
Aanwezig: Kobe, Alexandra, Maarten, Niels, Robin, Femke, David, Jan-Pieter, Jarne, Segers, 
Quentin 
Afwezig: Nathan (op de koffie met Ilse) 
Te laat: Matthias, Jonathan, Julie 
 
Praeses: 

● WiNA-dag 2 
○ Bankjes  

■ Rond S9 7 los, waarvan 3 brak, maar functioneel Naast S10 2 los, goede 
conditie Rondpunt S12, 1 los, goede staat Parking S12, 1 los, cv Achter 
S12, naast crèche, 1 los Grasveld tussen moestuin en S5, 10 waarvan 7 
in goede staat Veldje tussen S5 en S4 14, wv 5 goede staat. 2 tussen S4 
en S12, cv 4 goed veld tussen S4 en Bertha 1 tussen S4 en S3 2 los 
tussen S3 en S2 (evenals kipjes voor op de bbq) 4 tussen S2 en S1 

● Goe: 4+2+1+1+1+7+5+2+4+1+2+4 
● Brak: 3 
● Slecht: 3+9 

■ Ga toch maar eens langs S30 @Nathan 
● Of keer bij Stad Gent langs gaan 
● Bellen naar Anneke Van Den Bulcke (Iemand bij Stad Gent voor 

student) 
○ David mailt ook eens. REMINDER! 

■ Dank u Basile 
■ Stad Gent ook een optie 

https://stad.gent/studenten/cultuur-sport-vrije-tijd-voor-studenten/zelf-orga
niseren/uitleendiensten/uitleenpunt-feestmateriaal 

■ Misschien HoGent 
● Ik wacht nog op die statuten pdf 

○ Ja ik ben bezig 
● Excuses Kevin 

○ Toch maar keer best doen 
 
Vice: 

Dood 
○ Niet meer 
○ Lint ook kwijt 

■ Uit het raam gevallen/gegooid 
■ Nu al terug gevonden 
■ Lint heeft extra plekken 

 
Quaestor: 

● Diepvries!? 
○ Dringend! 

https://stad.gent/studenten/cultuur-sport-vrije-tijd-voor-studenten/zelf-organiseren/uitleendiensten/uitleenpunt-feestmateriaal
https://stad.gent/studenten/cultuur-sport-vrije-tijd-voor-studenten/zelf-organiseren/uitleendiensten/uitleenpunt-feestmateriaal


○ Cambio is gefixed, JP rijdt rond 
● Hoeveel galabal tickets zijn er nu zo verkocht? 
● Check u berichten is xx 

○ FB & SMS :p 
● Check de overschrijvingen. David heeft betaald 
● Mensen laten schulden betalen 

○ Neen, dit is geen aanval op die ‘maar’ cursus.  
○ Fix dan eerst eens de ticketjes zodat de schulden up-to-date zijn 

● BOEKHOUDING! - David 
○ Hij kijkt ernaar 

 
IT: 

● Gotcha 
○ Something something kwalitatief diploma 
○ Also, tijd voor spelen zelf 

■ Ge kunt het doen van week 9 tot 11 
○ VLK kan het wel met iedereen 

■ Koop hun systeem 
● In natura betalen 

● Social media buttons 
○ Links onder 

 
Schachtentemmer: 

● Cantus van zondag? 
○ Schachten kloten zichzelf al te hard 
○ Ereleden moesten nie eens proberen voor ambetant te zijn 
○ Hun cantor-skills waren minder 

■ Robin heeft ook Klokke Roeland beetje verneukt 
○ Volgend jaar 

■ Yup, herhaalbaar 
■ Misschien enkel schachten, doopcomite en praesidium (en pro-senioren) 

○ Hamer mistte 
● Bierbowling 

○ 10 plaatsen vrij nog 
■ Verpatsen aan de schachten 
■ Baan voor schachten & Alexandra 

○ Mensen ingeschreven die geen mail gestuurd hebben 
■ Keer contacteren 

○ Niemand wil met Mathieu spelen :( 
 
Cultuur: 

● Evaluatie spelletjesavond 
○ Drank was niet koud genoeg, tenzij het uit de diepvries kwam 



■ Brouwerfrigo’s zijn beter 
● 28 euro voor 1 
● Alles apart erin steken 

○ Efficienter qua ruimte 
■ Volgend jaar fixen 

○ Verder geen slechte commentaar gekregen afaik 
○ Meer dan genoeg spelletjes 

■ Weerwolven <3 
○ Geen bodyslams aub @Robin 

● Geen escape-room 
 
Feest:  

● Zin in galabal? 
○ DJ Sport wel al 
○ 3 euro voor een glas wijn? Wat?! 

■ Proberen voor eigen cava te fixen of nog af te dingen 
■ Voor de deur, flessen Grand Baron kappen 
■ Ondertussen al 20 euro per fles cava 
■ Bier zelf is iets van een 2 euro 

○ Hoe zit het met het plaatsen en afbreken van de geluidsinstallatie? Wanneer 
moet de zaal terug proper zijn etc. 

■ Indien zelf opzetten, Jonathan wat vroeger 
○ Moeten wij aan de bar staan of zijn er barmensen aanwezig? 

■ Geen barshiften voor ons 
■ Opkuis paar mensjes voor te helpen 
■ Vestiaire en ticketverkoop nog te zien 
■ Tussen 7 en 9 mogelijks komen helpen 

● Geapprecieerd indien mensen komen helpen 
○ Fotograaf 

■ Nog te zien 
■ Indien te duur, zelf fixen met ons toestel 

○ Sabam gefixed? 
○ Hangt er een dB meter? 

■ Geluidsregelement Vlaanderen: 
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=9487 

■ Stad op de hoogte, indien hoger dan 95 dB. (omgevingsgeluid incluis) 
● Dan ook gratis oordopjes indien dit het geval is 
● Aanvraag was via brouwerij 

○ Koffiekoeken ochtends? 
○ Lineup komt nog op FB & Instagram 
○ Diner 

■ Nog iemand 100% inlichten mits feestjes zelf aan het opbouwen zijn 
■ RECLAME! 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=9487


○ Advertentie 
■ 700-800 mensen bereikt volgens FB 
■ Geen echte verandering op ‘gaat’ en ‘geïnteresseerd’ op 4 dagen 
■ Evaluatie achteraf 
■ Jonathan Fuif: 

● Raden hoeveel stickers er rond hingen als prijsvraag 
● Aansporen voor mensen te reageren op reclame 

■ Dag voor: Iedereen van praesidium nog eens niet gaan en gaan zetten 
● Blijkt zo terug op ieders feed te komen 

● FEESTJE! 
● Bucky 

○ Komt blijkbaar bij ons op Galabal draaien 
○ Draait blijkbaar alles 
○ Residente dj geweest bij CB 

 
Sport: 

● SDW 
○ Weergoden zijn niet gunstig 

■ Woensdag 16u: 21mm 
■ Motie 
■ Water spelletjes? 

● Zeil & bruine zeep 
● Waterballonnen 

○ Shiften ingevuld, enkel nog 3 mensen die zeker zullen mee opruimen en indien 
mogelijk mensen die opbouw kunnen afkomen 

■ Post die shiftenlijst in de groep aub 
● Staat er al in 

■ Afbraak-mensjes: 
● Manon 
● Robin 
● Nathan / Matthias / Julie 

○ Allemaal afkomen! 
■ VM sport: in gips… 

● Shift nemen van sportje? 
○ Diepvries 

■ Zie penning 
○ Julien-estafette? 

■ Wordt morgen besproken 
● Enkel nog inschrijvingsgeld 
● Andere sportjes vonden dit ook goede suggestie 

○ Bier nodig, mogelijk uit de kelder halen 
● 12-urenloop infomoment 

○ 10 man aanwezig, 15 min geduurd 



○ Speciale rondes zijn doorgegeven 
○ Locatie: Bij de trap 
○ Tent: 5x10 & 5x5 
○ Thema: Prison Break 
○ Temptation ronde 
○ Schaars-geklede-mannen-ronde: Arno 
○ Ambulance-standplaats komt uit voor Robin 

 
Cursus: 

● Nog 1 shift morgen 
○ Delen op FB met duidelijke uren 

● Gestuurd naar Boekhandel 
 
PR-intern: 

Dood 
○ Is die nie eigenlijk vice? 

■ Huidige PR intern is half-ziek gaan cantussen in Leuven. Ook dood dus 
Lint? 

○ Terug gevonden 
■ Was nooit kwijt 

Social media 
○ 119 volgers instagram 
○ 90 mensen per verhaal 
○ Linking tussen FB & Instagram fixen 
○ Prachtige foto’s spelletjesavond 

■ Kapot op de grond 
○ Mondelinge reclame 
○ Challenges: 

■ Bvb: “Deel dit bericht en krijg een portie bitterballen” 
Merchandise? 

○ QR codes naar instagram op de merch 
○ Idee voor latere merch 

 
PR-extern: 

Dood 
⚦ Ja 
⚦ Geen kater! 

Nog doorsturen naar VVN hoeveel de kosten waren 
⚦ Aka Matthias check berichten 

Jobavond 
⚦ Geen commentaar van David 
⚦ Drank gratis => Leuk 

Scriptor: 



● Galabal strakske, klaar geraakt? 
○ Verstuurd! 

■ Maandag avond 
■ Scriptor vond zichzelf brakker dan verwacht 

● Terecht 
■ <3  

○ Wanneer hier? 
■ Woensdag 

● Zo laat? BOEE!! 
● Snel verspreiden 

○ Infiltreren van Schoonmeersen, S5, UZ etc 
○ Te lang aan bepaalde zaken gezeten 
○ Mensen moeten fit staan op galabal 

■ Lees strakske & scan QR-code 
 

 
 Varia: 

● Cantus in Leuven 
○ Tof, episch 
○ Cute mensjes 

● Voorraad bier kelder 
○ 8 bakken resterend 
○ Gigantisch veel leeggoed 
○ Fix schachten 

■ Vrijdag met automaat 
● Hoeveel praesidium dood? 

○ 3 
● Boottochten zijn awesome 

○ Maar wel heel kapot ook 
○ Halve adjes rosé suckt 

■ Ik haat rosé nu 
● WWW 

○ Keer pushen bij iedereen 
● Robin wou deze week eens boek open doen van een vak 
● I need galabalkaarten, heb ik daar een Matthias voor nodig? 

○ In kassa steken 
○ Niet bij David afgeven 

● Santé 
● Vatje van Kobe! 

○ 10u 
● Bicky’s bevatten paardenvlees 
● Lint springt uit Astrid 
● Klaagmail heeft nog antwoord nodig (binnen 2 uur) 



● Seks met geiten voor Jarne 
● Rip Samson & Gert 

○ Go Bert & Mandhond 
● Kuisen croquetoestel 

 


