Praesidiumvergadering:
Aanwezig:

Afwezig:
Te laat:

12/11/2019

Robin, Niels, Sibe, Mathieu, Kobe, Tippi, Kelly, Basile, Maxime, Wout
Manon
David, Robin-Boer
Friedrich (practicum), Junior (evaluatie), Louie
Sander, Quentin, Maud, Robin Boer

Praeses:
● De deur van de kelder eens repareren
○ Sturen naar DGFB
○ Ook het venster en een tl-lamp
○ Legplank voor trofeeën in de kelder
● Truien:
○ Deadline verlegt: nu 29 november
○ Prijs 30 euro
○ Kleur: kiezen tussen Navy en Bordeaux
○ Faculty RoadShow
■ UGent staat er met een standje met pulls aan S5
■ Leden kunnen daar truien passen
■ Shiften worden nog opgesteld
● Massacantus:
○ Ingeschreven
○ Geclassificeerd als grote kring, dus telkens tot 45 tickets bestellen
○ Eerste ronde volgende week maandag
○ Tweede ronde volgende week woensdag
○ Inschrijvingen op de site open zetten
■ Donderdag om 16 uur
■ Vanavond al reclame beginnen maken en evenement
aanmaken

Vice-praeses:
● Massacantus: ereleden wachtrij
○ Bericht in oude zakken groep
○ Inschrijvingen naar de Vice doorsturen

Quaestor:
● Deadline schachten:
○ 10 december
● Deadline Lieven Scheire
○ nu zondag avond
○ Niels maakt spreadsheet om alles bij te houden
○ Sander plaatst bericht op evenement
○ Bewijsje vragen aan mensen die in het weekend overschrijven of
vrijdag
● Filmavond:
○ Alle betalingen zijn binnengekomen

IT:
● Gotcha
● Website:
○ Events:
■ Fix gedaan da een lijstje ook effectief als lijst zichtbaar is
■ Maar weinig gebruik van Markdown syntax
● Jammer
○ Verder vertalen vd pagina’s
○ Op de kalender staat er nu een legende
■ Mss ooit eens veranderen in een filter voor de activiteiten
● Wintermarkt:
○ Boompjes planten
■ Maxim Steurbaut stelt voor da iedere vereniging voor minstens
50 euro aan haag inpalmt
● 10 meter aan haag dus
○ Das ook met naamplaatje dus
● Doen we meer of minder?
■ Geologie vakgroep pikt al ineens 300/1000 plantjes in
■ Eigenlijk onderdeel van Pimp Your Campus da hier nu in terecht
komt
■ Samenleggen met het praesidium om een haagje aan te planten
● Iedereen elk minstens 5 euro leggen
● Mathieu maakt lijstje van bedrag per persoon
○ Te verkopen proffen komen binnenkort online
■ Nu eerst tappende proffen
○ Iemand een idee voor aan 2-3 deftige croque ijzers te raken?
■ Kelly, Manon en Quentin hebben er nog
○ Goed doel: Zero Plastic Rivers
■ Geen plastiek in de rivieren !!!

Schachtentemmer:
● Lijst opgesteld met mensen die een schacht gekocht hebben
● Contracten
○ Getekend is getekend dus betaal
○ Nog 3 contracten moeten in orde gebracht worden
○ Nog steeds onduidelijk over contract met Maarten en Quentin
■ Snel oplossen met Tippi en Niels, deze week
● Mensen die niet betaald hebben tegen de deadline:
○ Volgend jaar duidelijk op het contract zetten
○ Eens vragen aan de juridische van het FK ivm het contract
● Voor nadoop doet Siebe sws mee, ‘Laura’ en Lien moeten hun lint nog krijgen
○ Woensdag of vrijdag start reclame nadoop
● Voor de ereleden op de cantus
○ Robin drinkt mee met de ereleden van WiNA
● VLAK is echt leuk
○ Cantusje in Delta woo
○ FLINKE SCHACHTEN WOOOO
○ 11 schachten van WiNA al ingeschreven
● Ontbossing voor Kelly in de kast (2x?, 3x?, 4x?, oneindig?) en voor Florence
op nadoopcantus want VLAKkers kunnen da ni aan
○ Ook Segers, Sander, Junior, Maxime en Wout (thnx Manon)
○ Een abonnement optie voor de ontbossing?
○ Thema voor nadoop: ideetjes
■ Kheb echt nul inspiratie
■ Legercantus
■ Meme-cantus
■ iets me da episch rad van fortuin van 2 jaar terug da in de kelder
staat te schimmelen
■ Hipstercantus
■ Pokemoncantus
■ Cantus-zonder-thema-want-iedereen-is-te-tam-om-zich-te-verkle
den-cantus
■ Kartonnen dooscantus
■ De Senior-spiegelt-iedereen-cantus
■ Onesiecantus
■ Zwembadcantus
■ Star Wars cantus
■ Keldercantus
■ Omgekeerde cantus
■ ...
○ Thema voor nadoop gekozen: omgekeerde cantus
■ Tippi werkt dit verder uit

■ andere optie: sinti vs santa
Cultuur:
● Evaluatie filmavond
○ 14 mensen gingen mee
○ twas leuk :)
● Evaluatie testquiz
○ Heel plezant
○ Op het einde van de avond iedereen kapot
○ Opmerkingen zijn in acht genomen
● Drank en eten quiz
○ Op de wiki staat er een lijst voor eten en drank
○ Drank via de brouwer
■ Manon regelt de tap
○ Cambio op dinsdag voor bitterballen avond ook gebruiken voor de quiz
○ Sander spreekt af met Kobe voor de Makro: quizprijzen
○ Manon probeert nog cambio te regelen voor volgende week donderdag
■ En anders eventueel Cambio van dinsdag vanaf 12 uur al
○ Sander bekijkt nog wat allemaal van eten en drank
■ Hotdogs, salami en kaas, chips, …
■ Straks lijstje opmaken en voorraad checken
● hotdogs in den delhaize kopen
● bestellen van sandwiches
■ Vorig jaar 100 hotdogs verkocht
■ Nu 150 hotdogs
○ Doen we een zuipbeker?
■ Extra teams aantrekken
■ Opletten voor verspilling van bier
● Als er op het einde bier over blijft, aftrekken van hun
totaal
■ ER IS EEN ZUIPBEKER
○ Prime heeft handjes om omhoog te steken als je dorst hebt
■ Sander fixt
○ Herbruikbare bekers van WiNA verkopen
■ Voor de rest plastieken bekers
● Eens vragen aan de brouwer voor prijs
■ Bekers zo veel mogelijk hergebruiken
○ Water voorzien
■ Flessen tegen prijs en ook gratis kraantjeswater uit een bidon
● 6 flessen aankopen

Feest:
● Galabal
○ Morgen vergadering met andere feestjes
○ VTK Galabal
■ Mensen waren zat aan de vestiaire
■ Geen rijen gemaakt, lang moeten wachten
■ Slecht georganiseerd
■ Ook lang moeten wachten aan de fotograaf
○ Vestiaire dus goed organiseren

Sport:
● Gewoon 21u aanwezig op clubavond of vroeger voor kickertornooi (vooral
belangrijk voor niet-deelnemers)

Cursus:
●

Scriptor:
● Reminder deadline: 29 november
● Interessante proffen die ik eens kan interviewen?
○ Hebben we Dawyndt al gehad?
○ Prof. Poelman

PR-extern:
● Victory-LAN
○ Gedurende drie dagen zal er een geweldige LAN party plaatsvinden en
er zal ook een unieke challenge zone beschikbaar zijn.
○ Victory gaat door van 29 november tot en met 1 december. Er zijn dus
ook nachtshiften mogelijk.
○ vrijwilligers voor:
■ Security
■ Bar
■ Steward
■ Afval
■ Onthaal
■ Standpermanentie
■ Algemene ondersteuning

○ vrijwilligersvergoeding (€10 per uur) + gratis ticket voor GameForce
2020 + gratis meedoen aan challenges, hierbij maak je kans op mooie
prijzen
○ geïnteresseerd? Het zou fijn zijn om de contactgegevens van deze
personen te ontvangen (telefoonnummer en e-mailadres).
● Makro
○ zie ook cultuur
● Contract KPMG
○ wordt opgestuurd met de post
● Prijzen voor de quiz
○ Makro, Standaard Boekhandel en eKart
○ De Outpost en The Outsider zijn ook geïnteresseerd
○ Misschien ook Kinepolis eens sturen

PR-intern:
● Vergeet uw presentaties niet
● Robin wilt graag zijn SD-kaart terug

VARIA:
● CLUBavond??????
○ zie pagina 15 van infostrakske
● Tis Maxime-en-Tippi dag volgens Facebook
● Skireis is niet meer puur wetenschappen :/
● Frietjes?

