Aanwezig: Nathan, Robin, Sander, Niels, Julie, Jarne, Manon, Jan-Pieter, Mathieu, Segers, Blokkie,
Jonathan, Koby, David, Alexandra
Afwezig: Femke (concert), Matthias (ziek)
Te laat: Basile (moest nog iets in brand steken), Quentin, Maarten

Praeses:
● Succes donderdag
○ Dank u
● Vergadering is trouwens een drankspel vandaag
○ Welk spel
■ Als Nathan zegt dat je moet drinken drink je
■ Als David zegt dat Nathan moet drinken moet Nathan drinken
● Evaluatie verkiezingen
○ Goed, goed
○ Hertelling!
○ Spannend, worden bekend gemaakt om 12u vanavond
○ Telling moet openbaar gemaakt worden en mensen moeten uitgenodigd worden (op
evenement)
● Mooie wordcloud
○ Dank
○ Hebt gij geen examen?
● Uw dikke ma
○ Zit aan de Zuid

■ Uw dikke ma
● Zit aan de Zuid
○ Uw dikke ma
■ Zit aan de Zuuuiiiiiid
● Uw dikke ma
○ Zit aan de Zuid
○ Niet gezongen vanaf de eerste keer :(
● Praesidiumactiviteit:
○ Woensdag
○ Julie vraagt summersby of strongbow
○ Jonathan maakt limoncello
Vice:
● Bicky’s
○ Yay food
○ Volgend jaar burgers @S9
● Ereledenactiviteit
○ Tegen vergadering alles opgekuist
■ Ok
● Oude zakken cantus
○ Ik vraag
Quaestor:
＄ Begroting 2e semester
＄ Boekhouding 1e semester
○ Okay-ish
＄ Boekhouding 2e semester
○ Joepie
■ Ohn :(
＄ Subsidies
○ Nog niet ingediend, of wel, misschien dit weekend
＄ Kilometervergoeding Julie
IT:
●
●
●
●

Klaar voor muilgraafgezaag volgend jaar?
○ Mogelijks
REEE MAIL KAPOT hehe
○ Not my fault
Klaar voor Gotcha gezaag??
*Gotcha <- ‘gotcha’ int wit
○ Haha gotcha

Schachtentemmer:
● N/A
Cultuur:
🍺 Kroegentocht
○ Veel afwijzing sadlife
Feest:
● Kroketding
Maar cursus:
- Retour
- In orde
- Behalve bakje voor bancontact, Kobe brengt dit nog
- Hans stuurt nog rekening
PR-intern:
● Hoi
● Haal uw gerief uit het cursuskot
○ Is weg

●

PR-extern:
● Onderons met KPMG
⚦ Zaventemtrip whoopwhoop
⚦ Auto-boit?
i.
Nee
● David stelt naamsverandering voor: PR-Extern → IO Monad
● Nee
● Studant heeft factuurtje gekregen
⚦ Toch nie, rip mail
⚦ Of niet: mail kapot voor een van mijn laatste mails als p-rex :’(
Ge staat aan de andere kant omdat mensen denken dat ge van den andere kant zijt
● Ge zijt gefaald→ Geen tong in een geoloog >:(
⚦ Is da zo?
i.
SAAAAD, rip traditie
1. Ik fix Robbe
⚦ Wie?!?!?! @Niels!!!!

Scriptor:
● LДДҐSГԐ SҬЯДҜSҠԐ
○ Nog veel woordjes nodig:
■ Manon
■ Alexandra

○

■ Mathieu
■ Jarne
Druk weekend
■ Dinsdag!!!!

Varia:
● Senior moet pipi doen hihi
● Guido Studentbox
○ Iedereen die komt stemmen krijgt een doos, voorbeeld VLK doet dat
● Gl next year
○ Thanks
● IK SPEEL EEN GIGA SCHILDPAD!!!
○ Owja? Leg eens uit
■ Nobody cares, iets me DnD
○ Iets met een ice-tea
● Lint van pro-praesidia
○ Volgens blauwe blaadjes mag het niet, maar wordt niet zo voor gekeken
○ Als erelid mag het sowieso dragen
● Gratis vat?
○ Nee :(
● Vuurvast lint voor Basile?

