Praesidiumvergadering:
Aanwezig:

Afwezig:
Te laat:

29/10/2019

Robin, Manon, Kobe, Mathieu, Kelly, Maxime, Friedrich, Tippi, Junior,
Sibe, Louie, Basile, Wout, Niels
Yitse, Viktor, Maud, Segers
Sander, Quentin (ziek)
-

Praeses:
● GDPR workshop
○ op nadoop
○ 1 iemand van het praesidium aanwezig
■ Friedrich gaat
● 1 microgolf in de kelder was kapot en is nu weg

Vice-praeses:
● Verslag opnieuw te laat online
○ Binnen de 3 dagen op de website plaatsen
○ Robin zal vanaf nu het de dag na de vergadering meteen in orde
brengen
● Ereledencertificaten zouden normaal deze week moeten geprint en rond
gedeeld worden

Quaestor:
● reminder: cantus op schulden: op voorhand laten weten

IT:
● -

Schachtentemmer:
● Drink nog zoveel mogelijk tegen donderdag want DC heeft flessen nodig
● Er zijn al meer schachten dan DaviT en Robin kunnen kopen
○ Feest!
● Onduidelijkheid over maximum aantal schachten dat gekocht mag worden per
persoon
○ STEMMING: aantal schachten per persoon
■ Max 3:
10
■ Max 5:
0
■ Geen limiet: 3
○ Hoeveel mensen mogen samen een schacht kopen, in het verleden
met maximum 3
■ STEMMING:
● max met 3 mensen samen kopen:
9
● max met 4 mensen samen kopen:
4
● max met 5 mensen samen kopen:
1
○ Nog eens op het evenement plaatsen ook
● Opbouw cantuszaal:
○ Iedereen van het praesidium dat geen doopcomité is aanwezig om
19u55 aan de CB
○ 2 mensen aan Robin’s kot om 19u45: Wout en Sibe
○ Doopcomité gaat naar de winkel voor ducktape
● Doopcomité gratis op de cantus

Cultuur:
● -

Feest:
● Evaluatie pizza-avond
○ Beetje te veel pizza’s
■ Op het einde ze nog gratis uitgedeeld
○ Plots had iedereen geen honger meer
■ Aantallen zijn moeilijk in te schatten
■ Om het uur achter pizza gaan ipv om het half uur
○ Volgend jaar mss iets officieels i.v.m. om ter meest pizzapunten eten
○ Bonnekes voor 6 gratis pizza’s gekregen
■ Eventueel gebruiken voor praesidiumactiviteit
● zie ook Guidobonnen
○ Laatste shift aan de kassa was mss niet nodig, niemand heeft nog iets
betaald dan
■ Late shiften eventueel kassa bij de pizza’s zetten

● Ballenavond:
○ Prijzen veranderen
■ Niels bekijkt dit nog
○ Bitterballen en kaasballen
○ Doopcomité gaat morgen naar de winkel en brengt de ballen mee
○ Sauskes: mosterd, mayo, ketchup en curry ketchup
● Thema-clubavond:
○ Thema?
■ Ideetjes doorsturen naar de feestjes

Sport:
● IFK Volleybal
○ Evaluatie
○ Wout bij VTK, dus team sws iets zwakker
○ toch met spelsysteem gespeeld, was nog deftig maar lastige poule
○ Veel supporters!! Manon heeft de foto’s
■ Volgende keer grote camera meenemen
○ Opslagen waren niet zo goed
● IFT
○ Poule volleyball
■ GBK, Blandinia, VPPK, VLK, ML&VEK, VRG, WiNA
■ 3 haalbare tegenstanders
○ Aanwezigheid praesidium
■ eerste sporten starten al om 16u30
■ iedereen verwacht vanaf 16 uur
○ Mensen die snel lopen of zwemmen zeker doorgeven!
■ Sibe dus al zeker nie
○ Alle teams zijn compleet
○ Praesidiumkamp
■ 6 mensen, min 2 vrouwen
■ Aan te raden met zwemkledij, Lint verplicht, douche beschikbaar
■ poule 1 met HILOK, Politeia en VLAK
■ start om 19 u (10 min op voorhand aanwezig in zwembad)!
■ Kobe, Tippi, Wout, Maxime, Manon, Junior
● Kickertornooi
○ Robin kan jij eens checken of we het speelschema op de beamer
kunnen plaatsen?
○ Spelen tot 7 in de poulefase
○ Waarschijnlijk matchen van 10 min max in de poulefase
■ bij gelijke stand: golden goal
○ Ook minstens 1 WiNA-lid per ploeg
○ Aantal teams: voorlopig nog geen limiet
○ Inschrijving van Alexandra weigeren: 2 personen van de MEGA

● MyTrace
○ volgende week van maandag tot donderdag
○ Via de app
○ We zien voor een moment om af te spreken om evt samen te lopen
○ Eind deze week facebook berichtje plaatsen
Cursus:
● Nieuwe lidkaarten zijn toegekomen bij FK. 60 stuks
● Zelf namen schrijven? of VTK achter printer vragen?
○ sturen naar VTK cursus om hun printer te gebruiken

Scriptor:
● ‘t Strakske I joepie!
● Merci Robin om erachter te rijden!
○ (Blijkbaar is de chauffeur van de drukker op vakantie)
● Ik heb een dilemma met het woord dilemma denk ik. Nu ist juist!
● Ik zal in het vervolg ook vroeger vragen om te controleren. Twas gwn efkes
hectisch de voorbije dagen
● Deadline woordjes Strakske II: vrijdag 29 november
○ Zet dat maar in jullie agenda. Misschien nu direct ;)
○ Ik zal ook wat meer zagen door te sturen ipv enkel op vergaderingen
enzo.
● Mensen van het praesidium of andere aanwezigen die ook nog eens een
rubriek willen schrijven?
○ Niels en Tippi willen nog iets schrijven

PR-extern:
● DORST
○ cocktails op tap
○ voor cocktailavond en galabal
○ kheb prijzen doorgestuurd gekregen maar kmoet die nog eens bekijken
■ Verder afspreken met de feestjes voor de cocktails
■ Zeker eens bespreken met Kevin voor in de CB
● gebruik van een externe tap
● kasteelbier op galabal
○ 3+1 als wij het aankopen (zodat het duidelijk blijft)
○ onderling afspreken met alle feestjes voor galabal
■ staat ook in het verslag van de laatste vergadering galabal

PR-intern:
● Banner tijdig online zetten

VARIA:
● Frietjes?
○ is dit nog een vraag :o
● IK HEB EEN NIEUWE PIKKEL
● aanpassingen schachtencontract voor Manon:
○ mentale integriteit is al niet van toepassing
○ moet da van seksuele intimidatie weg?
○ ontbossing voor Segers??
● Is het nu pikkel of pekkel? Stemming???
○ pikkel: 6
○ pekkel: 7
○ Fietsstatief: 1 (wtf basile)
○ juister en correcter is eigenlijk de benaming ‘fietsstandaard’

