
 
 
 

Praesidiumvergadering: 01/10/2019 
 

Aanwezig: Wout, Tippi, Mathieu, Manon, Robin, Kobe, Louie, Niels, Junior, Sibe, 
Kelly, Friedrich, Maxime, Sander 
Timon, Arno, Victor, Florence, Segers, David, Nathan, Clara 

Afwezig: Quentin 
Te laat: Basile (17u32) 

 
 
Praeses: 

● Evaluatie introductiedag 
○ Shiftenlijst was brak 
○ FK lidkaartensysteem was traag 
○ Wachten op de factuur van LDW voor de vaten en dan afspreken met 

de geografen voor betaling 
○ Tekstje bij UGent voor introductiedag was niet aangepast 

■ op de wiki plaatsen 
● Evaluatie WiNA-dag 1 

○ Shiftenlijst was opnieuw brak, vooral shiften volgen 
○ BBQ kwam traag op gang, volgende keer houtskool gebruiken ipv 

briketten 
○ Nieuwe BBQ aangekocht, draag er zorg voor 
○ tap was weer kapot 

■ We fixen een nieuwe brouwer: Chris Union 
○ Op het einde was het vlees niet volledig meer doorbakken 

● Evaluatie Pasta-avond 
○ De opbouw was redelijk chaotisch 

■ Niemand die coördineerde 
○ Senior en Vice mogen niet brak zijn en moeten aanwezig zijn om te 

coördineren 
○ Opmerkingen: 

■ laat geen kassa’s alleen 
■ laat geen vuurtjes alleen 
■ Shiftenlijst opnieuw volgen en volledig invullen 

● Zullen ook op voorhand al ingevuld worden 
○ Volgend jaar 3 mensen op shift bediening, 2 is te weinig 
○ Meer potten fixen om te koken volgend jaar (6 ipv 4) 
○ De grote pot is weg 

■ Al zeker weg sinds zwanenzang 
■ Zoeken bij het oud-praesidium 

○ Blijkbaar kunnen we afwassen in de keuken op het 1ste verdiep ipv wc 



● Beiaardcantus 
○ Ticket count: 28 
○ Nog eens 40 tickets bijbesteld 
○ Inschrijvingen open: woensdag 16 uur 
○ Ticket prijs: 18 euro 
○ Ook veel eerstejaars proberen te regelen 
○ Donderdag 3 oktober tickets ophalen 
○ tickets moeten ook op voorhand betaald worden 

● Truien 
○ Zouden snel binnen moeten zijn 

● FK-lidkaarten 
○ Wordt gefixt door Manon 

● Cambiokaart 
○ Wordt teruggebracht door Niels 

 
 
Vice-praeses: 

●  ... 
 
 
Quaestor: 

●  Financieel verslag 
○ Introductiedag: 

■ wachten op een aantal facturen 
■ voorlopig minder verlies dan verwacht 

○ WiNA-dag 1 
■ weinig gezopen (tap) 
■ verlies ongeveer wat verwacht werd 

○ Pasta-avond 
■ iets meer winst dan verwacht 

● Merci David voor het gratis vat op WiNA-dag 1 
 
 
IT: 

● Wintermarkt 
○ “Neutralere naam” 

■ Veel commentaar op de naam 
○ 2 dagen 

■ Maandag 9 december en dinsdag 10 december 
■ Moeilijk om alle shiften te vullen 
■ kijken naar de kalender voor kerstfeestje voor het praesidium te 

verleggen 
○ Voorstellen voor muziekbands 

■ doorsturen naar Mathieu 



○ Ten voordele van warmste week: milieu en klimaat 
● Gotcha 

○ Er is progressie: banner, zijkanten en achterkanten zijn klaar 
○ samenwerken met David :) 

● muilgraaf 
○ brak op mobile: je kan geen muilers toevoegen 

 
 
Schachtentemmer: 

● Ondertekening doopdecreet samen met Manon 
○ lint niet vergeten 
○ Woensdag 2 oktober 

● EHBO cursus 
○ Hebben wij nu een EHBO persoon? 

■ Ja ikzelf (en Sibe blijkbaar xd) 
● Openingscantus 

○ Bezoekers: 31T 
○ Geologen komen mss ook nog langs 
○ Ook wel al wat interesse bij de eerstejaars 

● Schachtenkonvent 
○ Status van de boekjes: 

■ Afgewerkt en woensdag komen ze toe van de drukker 
● Volgende week dinsdag Voordoop I 

○ Kelder nodig 
■ kelder gesloten vanaf 16 uur  

○ geen praesidiumvergadering 
 
 
Cultuur: 

● Karting gefixt, zo snel mogelijk inschrijven  
○ veel reclame maken nog! 

● Lieven Scheire tickets uitverkocht 
○ Aantal tickets voor WiNA: 20 
○ paar mensen nog op de wachtlijst 
○ betaling van de tickets 

■ deadline tickets betalen: dinsdag ervoor (19/11) 
■ last-minute niet kunnen afkomen = toch betalen 

● tenzij zelf fixen dat iemand anders komt 
● Filmavond: datum nog te bepalen 
● WiNA meets GUHO  

○ concert: donderdag 5 december 
○ 5 tickets reeds gekocht via cultour 
○ inschrijvingen open zetten en nog tickets bij bestellen 



○ Iemand praesidium die sowieso graag zou gaan om mensen op te 
vangen 

■ Friedrich 
● Morgen eerste quizvergadering 

○ kelder gesloten vanaf 17 uur 30 
○ we hebben al quizprijzen ook 

 
 
Feest: 

● Kasteelavond 
○ Kasteelbier gaat wss sponsoren, Kobe spreekt donderdag af met hen 

voor het contract 
○ zelf bakken kopen en dan leveren ze achteraf nog extra bakken als 

sponsering (3 bakken kopen = nog 1 gratis krijgen) 
○ ticketjes goed bijhouden, Niels heeft er mss nog liggen 
○ thema-avond: verkleed komen! 

● Openingsfuif 
○ affiche is gemaakt en wordt nog doorgestuurd naar Kelly 
○ evenement wordt morgen gemaakt door Wout 
○ gevraagd om de bovenverdieping ook af te huren als vestiaire 

■ Manon stuurt nog eens om bevestiging hiervan te krijgen 
○ vorig jaar begonnen om 21 uur 

■ stemming: 
● begin om 21 uur: 8 
● begin om 22 uur: 3 
● onthouding: 3 

■ dit jaar terug beginnen om 21 uur 
○ WiNA logo of affiche op het scherm zetten 

■ en reclame maken op voorhand op het scherm 
● galabal 

○ we werken met eigen drank 
■ promo’s in de gaten houden voor goedkoop / gratis drank 

○ evenement nog maken 
○ mensen die dj’s kennen mogen die ook doorsturen naar Wout 

 
 
Sport: 

●  IFK tafeltennis 
○ Volgende maandag 
○ VM als externe 
○ GUSB 
○ Quentin is aanwezig 

● IFT Voetbal voorronde 
○ volgende maandag 



○ easy groepswinst 
○ Event komt straks op site 
○ Junior en Jonathan zijn aanwezig 
○ Robin coacht ons naar de overwinning (na de AV) 

● FK sport vergadering 
○ samenwerking Hermes en Veto: tegengestemd 
○ Home konvent samen: tegengestemd 
○ esports laten doorgaan als event: voorgestemd 
○ verliezerspoule op IFT: voorgestemd 
○ directe uitschakeling op praesidiumkamp: tegengestemd 
○ IFK Rugby: tegengestemd 

 
 
Cursus: 

●  veel mensen weten niet dat lidgeld elk jaar te vernieuwen is 
○ zowel bij kopen van boeken als bij inschrijven WiNA-dag I 
○ kunnen we niet per se iets aan doen, maar wel vervelend voor de 

cursussen 
○ instellen dat enkel leden op het formulier de optie ‘reeds lid’ kunnen 

zetten, zie formulier WiNA-dag 1 
■ niet meteen mogelijk 

● minder brakken, meer boeken bestellen (op voorhand) 
○ Gebaseerd op aantallen van vorig jaar 

● bij de boekjes voor de cantus gaan wss ook nog wa cursussen geleverd 
worden, indien mogelijk (als cursussen er nog nie zijn) in het cursuskot zetten 

 
 
Scriptor: 

● Reminder deadline: 22 oktober. Dan is het zeker uitdeelbaar voor doop 
○ Woordje praeses, cultuur, feest, sport en temmer. 
○ Andere?  

■ Bompi heeft iets? 
○ Status van de ‘redactie’? 

■ maak een groep aan ( vandaag nog! ) IS GEBEURD! 
● Worden er nog veel Guido zakken verkocht want anders haal ik daar de 

infostrakskes uit 
○ nee, verkoopt echt nie, veel plezier met dozen verzetten :( 
○ infostrakskes uithalen en voor het cursuskot leggen 
○ praesidium claim ook binnen de week uw guido gids 

 
 
 
 
 



PR-extern: 
●  Sponsortochten 

○ How did it all end? 
■ overzicht komt later nog 

○ Iedereen is geweest (hoop ik): 
■ Kobe+Louie: ✔ 
■ Niels+Tippi: ✔ 
■ Quentin+Junior:✔ 
■ Basile+Maxime: ✔ 
■ Robin+Sibe:✔ 
■ Mathieu+Wout:✔ 
■ Sander+Friedrich:✔ 

○ Als ge nie geweest zijt, betaalt ge (elk) een bak voor in de kelder 
■ We zijn met 16 toch in een praesidium? Waarom tel ik hierboven 

maar 14 personen? 
● Da wil zeggen dat niet iedereen geweest is, he  
● Manon en Kelly moeten nog gaan 

○ zetten elk een bak stella in de kelder 
● Kasteelbier 

○ Die mens wil per se afspreken, maar die blijft da maar uitstellen. 
○ Nu staat het op donderdag 

■ Als hij er dan weer niet is, dan ga ik bellen en dan fiks ik het zo 
wel 

■ Probeer wel ook te regelen dat hij de dag van de 
kasteelbieravond ons gratis bakken kan komen leveren 

● VTK jobfair 
○ daarvoor maken wij wel reclame, toch? 
○ Welke week? 

■ Anders overlap met LAN voor stekkerdozen 
● Bijleshuis 

○ Kobe bekijkt dit nog 
 
 
PR-intern: 

● Hoe foto’s nemen tijdens shiften? 
○ Shiften en ook foto’s nemen 
○ Camera aan iemand doorgeven tijdens shift 
○ Shiften zo inplannen om genoeg foto’s te kunnen maken 
○ Verantwoordelijkheid wordt mee doorgegeven aan de persoon die de 

camera heeft 
■ Kleine camera: 50 euro indien kapot of herstellingskosten 
■ Grote camera: 200 euro indien kapot of herstellingskosten 

● Let er op dat de camera’s altijd opgeladen zijn 
○ Dag voor een evenement laten opladen 



 
 

 
Nathan: 

Bespreking van het regeerakkoord 
Aantal zaken hebben een invloed op het hoger onderwijs en universiteit 

● Niet aan master beginnen, totdat uw bachelor afgerond is 
○ zijn wel uitzonderingen op 

● Soete-norm: 115 studenten in de eerste drie jaar anders wordt de 
bachelor afgesloten 

● minstens 50 studiepunten opnemen elk jaar 
● Knip in het aantal bachelorrichtingen 

 
 
 
VARIA: 
 

● Hou kelder proper 
● Stella fixen voor de kelder 

○ morgen fixen met de cambio: Mathieu en Niels 
● Apo heeft een aandachtstekort, fix iemand 

○ Scriptor wou fixen maar dat wou hij niet 
● Winx concert door Tippi 
● Australië’s Christmas Island heeft bruggen voor krabben zodanig dat ze niet 

onder auto’s terug komen bij grote migraties (Fotoke) 
● Bliksem is niet goed voor het hart 
● Robin werd ‘s nachts gestoord door de senior 

○ Heeft ook broek terug gevonden 
● Geologen kunnen nie zuipen bij estafette 
● Vrouwelijke fretten kunnen sterven van droog te staan. Mannetjes raken 

gefrustreerd 
○ Ook geen bloedtype 
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