
 
 
 

Praesidiumvergadering: 03/12/2019 
 

Aanwezig: Robin, Sibe, Kobe, Louie, Maxime, Friedrich, Wout, Tippi, Basile, Niels, 
Mathieu, Jitse, Bompi, David 

Afwezig: Kelly, Quentin, Junior, Manon(kater) 
Te laat: Sander 

 

Praeses: 
● TL Lamp 2 is er ook al uit 

○ Sturen naar DGFB 
● wanneer komen de massacantustickets toe? mensen vragen erachter 

○ Als ik het weet laat ik het weten 
○ massacantuscomité laat nog niets weten 
○ idem voor medewerkers 
○ normaal dit weekend laten weten 
○ morgen zedenmeestervergadering 

■ Kobe gaat 
● Heeft iedereen zijn secret santa persoon al? 

○ Ja 
● Praesidiumactiviteit 

○ vatenslag verloren (180 - 138) 
○ was tof 
○ voor herhaling vatbaar 

■ niet als praesidiumactiviteit 
○ verbroedering met hermes is wel goed gelukt 

● Hermes mag bij ons met 5 naar cantus, wij bij hen met 3 
○ Scheve verhouding, eens rechttrekken 

■ Kzal sturen 
 

Vice-praeses: 
● Is mijn lamineermachine al hersteld? 

○ jup 
○ danku Niels blijkbaar 

● Hebben wij nu Lieven Scheire te pakken? 
○ nog niet geantwoord 



Quaestor: 
●  financieel verslag: 

○ nadoop 
■ schachten nog niet geteld 
■ cantus: goedkoper dan verwacht 

● jeuj 
○ praesidiumactiviteit 

■ goedkoper dan verwacht 
■ volgend semester misschien iets meer 

● kassa deze avond is gemaakt 
● oudezakkencantus wordt overgeschreven naar WiNA 
● volgende week dinsdag is 10 december: 

○ schulden onder de €200 
 

IT: 
● Privacy policy linken/tonen als je een account aanmaakt? 

○  

○ Oh wow ik ben blind 
● Voor de rest is Gotcha hopelijk nu al beter 

○ David krijgt het kapot op 15 seconden 
● Wintermarkt 

○ Shiften aanvullen 

Schachtentemmer: 
● Kelly en Junior ontbossing 

○ Gotta catch ‘em all! 
○ Ze zijn er niet 
○ Extra straffen invoeren voor mensen die blijven muilen met schachten 

■ Da kunt ge toch nie doen 😅 
● Tuurlijk wel 

■ Vanaf de derde keer moet het praesidium ook opdrinken 
● Wout en Maxime ontbossing 

 



● Evaluatie nadoop en cantus 
○ 4 schachten erbij 

■ 22 in totaal 
○ Lange onderbrekingen voor pisrijmpjes en ad pistums 

■ Pisrijmpjes zijn heel saai voor de rest 
■ Idee: pisrijmpjes voor de schachten regelt de temmer, niet via 

senior 
● Is goed voor mij 

■ Nog bespreken met Manon 
● Guido rolling 

○ Morgen 

Feest: 
● Shiftenlijst vanavond? 

○ Oeps 
○ Geregeld op vergadering 

● Fluo-dingen meebrengen straks 
● 21u aanwezig straks 

Sport: 
● IFK badminton 
● Zwemmarathon 

○ geen verplichte aanwezigheid 
■ wel geapprecieerd 

○ geen flesjes op tribune 

Cursus: 
● Retour is gebeurd 
● Mailkes zijn aant versturen 
● Nog jetons nodig tegen volgende levering boekhandel 

○ die van Hans zijn op en int cursuskot ook bijna 
○ Robin gaat er gaan bijhalen 

● Voor de zoveelste keer: ja, er zijn nog guidogidsen (nog 31) 
○ €4 per guidogids 

■ praesidium gratis 
 

Scriptor: 
● Zondagavond tegen ik alle tekstjes pas had. 

○ moesten vrijdag binnen 
○ enkel Tippi en Sander waren op tijd 



● Planning vorige vergadering lijk wa brakjes. 
● Laatste aanpassingen nu -> Morgen op FB -> vrijdag doorsturen -> volgende 

week maandag geleverd. 
● In het tweede semester strikter op de deadlines 

PR-extern: 
●  lokaal voor infoavond Nexios moet nog vastgelegd worden 

○ afspreken met Manon 

PR-intern: 
●  foto’s deze avond 

○ Tippi trekt foto’s 
■ vergeet de SD-kaart niet 

Cultuur: 
● GUHO 

○ momenteel 5 inschrijvingen 
○ inschrijvingen open tot morgen 
○ prijs? 

■ €2 per persoon 
○ Friedrich is verantwoordelijk voor mensen te ontvangen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De brakkers zijn terug! 
Goedkeuren nieuw brakidium: 

● Brak-Senior: Robin 
○ Zorgt dat hij het meest gedronken heeft 

● Brak-Vice / Brak-Brak: David 
○ Zorgt dat de senior niet het meest gedronken heeft 

● Braketaris: Louie 
○ Telt iedereen zijn aantal pinten 

● Brakfundum: Kobe 
○ Bij klinken drinkt hij zijn glas ad fundum leeg 

● Brakbank: Niels 
○ Zorgt voor de betalingen en het geld 

● Brakboef: Basile 
○ Zorgt voor het eten 

● Brakalgan: Victor 
○ Zorgt voor dafalgan 

● Brakpistum: Segers 
○ Als iemand van de brakkers ad pistum geroepen wordt, doet de 

brakpistum altijd mee 
● Braksprong: Manon 

○ Op elke braktiviteit een zevensprong doen 
● Brakschacht: Yeti 

Iedereen aanwezig op de vergadering mag voor of tegen stemmen: 
● VOOR: unaniem 
● TEGEN: lol 

Eerste braktiviteit:  
● clubavond straks 

 
 

VARIA: 
● de Hollanders gebruiken vooral tyfus als scheldwoord. 

○ Krijg de tyfus! 
○ Kanker ook 

● frietjes? 
● braktelling vanaf vanavond 
● vergadering op 31 minuten 

 


