Praesidiumvergadering:
Aanwezig:

Afwezig:
Te laat:

11/02/2020

Manon, Robin, Niels, Sander, Kobe, Basile, Mathieu, Friedrich,
Maxime, Tippi, Wout, Louie, Sibe, Quentin
Yeti, Vicky, Davit, Matthias, Kmo, Gerry
Junior
-

Praeses:
●

Infodag (zaterdag 28/03, 14u-18u @Ledeganck)
○ Informatica: Mathieu
○ Wiskunde: Kobe
○ Fysica: Niels, Manon
○ Eventueel nog eens rondvragen voor Wiskunde en Informatica
■ Laten weten aan Manon
● Kijk naar Slack!
○ Regelmatig in de gaten houden
● Lustrumcomité:
○ STEMMING:
■ Voorzitter: Niels Van den Bossche
● VOOR:
13
● TEGEN:
1
● ONTHOUDING:
0
■ Penning: Wout Dewettinck
● VOOR:
13
● TEGEN:
1
● ONTHOUDING:
0
○ Iedereen die in het Lustrumcomité wil, stuurt een motivatie naar Niels
■ Niels fixt een berichtje op Facebook en op de site
● PR-Intern
○ Lint neergelegd
○ Kelly wil wel nog VM PR-Intern zijn (beetje helpen met de nieuwe
PR-Intern)
■ STEMMING:
● VOOR:
12
● TEGEN:
1
● ONTHOUDING
1

○ Nieuwe PR-Intern kiezen
■ STEMMING:
● Coöptatie open zetten voor de functie:
○ VOOR:
3
○ TEGEN:
7
○ ONTHOUDING:
4
● Louie neemt taken over zonder officiële titel:
○ VOOR:
12
○ TEGEN:
0
○ ONTHOUDING:
2
■ CONCLUSIE: Louie neemt de taken van de PR-Intern over
maar draagt officieel de titel niet.
● Truien:
○ Extra bestelling is geplaatst
○ We krijgen dezelfde korting als voorheen
○ Bevestiging gekregen, deze komen in orde
● Altijd clubavonden op de agenda zetten
○ Zelfs in de vakanties en blokperiodes
○ Belangrijk voor de verzekering

Vice-praeses:
● Jaarverslag
○ Klaar en ingediend (op tijd) bij de DSA
● Ereledenactiviteit
○ Deze week nog Doodle maken om beschikbaarheid van de ereleden te
checken
○ Nog geen concrete plannen, ideetjes zijn altijd welkom
● Dit jaar geen sinterklaas rond gegaan bij de ereleden
○ Volgende jaar best terug doen
○ Er komt dit jaar nog iets anders voor alle ereleden
■ deadline: met het eerste strakske

Quaestor:
● Semesterverslag
○ Boekhouding is bijna afgewerkt
■ Nog wel een aantal ticketjes nodig
● Quentin heeft ze nu afgegeven
○ Veel meer winst dan vorig jaar in het eerste semester
● Junior: schulden afbetalen, als ze niet onder €200 staan kunnen uw
schachten afgenomen worden

● AFBETALING SCHULDEN:
○ Eind februari: onder €200
○ Eind maart: onder €150
○ Eind april: onder €100
○ Eind mei:
■ niet-herverkozen praesidium: onder €0
■ Herverkozen: onder €100
○ DC: na ontgroening op €0
● @feestjes houdt gelle de kassa bij vanavond?
○ Niels gaat naar de kloten
○ Basile blijft redelijk nuchter, die zorgt voor de kassa

IT:
● Gotcha
○ Week 4 t.e.m 8
■ Spelregels nog op de site zetten
● Nog wat werk aan de pagina
■ Spuitjes aankopen
● Spuiten goedkoop aankopen en verkopen voor 1 euro
● Mathieu is hiervoor verantwoordelijk
○ Testgroep voor volgende week eens:
■ Davit, Basile, Maxime, Robin
● Lan Der Wetenschappen
○ LAN Kabels, Elektriciteit in orde
○ Switches & router via Zeus
○ Netvoeding & Netadmin nog te doen
○ Lokaal: Eindelijk contact met de prof kunnen krijgen en het zou moeten
in orde komen
○ Ideetje voor komende jaren
■ Misschien enkel met WiNA organiseren en een extra persoon
aanstellen om te organiseren
● Evaluatie wintermarkt
○ Wooosh. En daar vloog een tent
○ 4218,94 euro winst
○ 5 vaatjes en iets van een 15 bakken bier erdoor en ook voldoende
rougekes.
○ De bordjes bij de boompjes komt er binnenkort
● Cursus site:
○ Toevoegen functionaliteit:
■ Geen prijs opzetten
■ Verdeling semester 1 en 2 (visueel)
● Veel problemen met aanmaken evenementen en formulieren

Schachtentemmer:
● Vriendjescantus
○ Inschrijvingen gesloten
■ Eventueel volgend jaar met een wachtlijst werken
● Eens kijken voor een deftig systeem
○ Eventueel namen opgeven van de vriendjes
○ Mensen zonder vriendjes mogen gewoon komen
● 12-urencantus thema suggesties:
○ Ikzelf wou lage landen muziek, maar VLAK doet daar nu ook een
cantus van dus das plagiaat
○ Hits van de laatste 2 decennia?
■ Tien om te zien! :p
● Twaalf om te zien! :p
■ Als er nog suggesties zijn, doorsturen naar de temmer
● Deadline: donderdag
○ Deze week event nog online
● 1 schacht is officieel gestopt
● Gemiddeld aantal buizen per schacht: veel

Cultuur:
● Kalender voorstellen goedgekeurd?
○ Kroegentocht:
■ donderdag 7 mei
○ Boottocht:
■ Nog informatie over opzoeken
● Minerva Boat Company
● Andere ideetjes doorsturen naar Sander
■ Eventueel met drank
■ Aangepast codex
○ Spelletjes-avond:
■ A3 is niet meer vrij
● We doen het in S25
● Eventueel frigo’s huren
○ Eens vragen aan de sportjes, die hebben het
vorige jaar geregeld voor Kaartingx
● Opnieuw kaarten kopen voor GUHO maar niet echt evenement van maken
○ Gewoon intern voor de mensen die het willen

Feest:
●

Cocktailavond
○ Alles is geregeld
○ Iemand aanwezig om 20 uur
■ Wout of Basile
● Frituursnack-avond
○ Loempia’s en chicken nuggets
○ Er komt nog een andere naam
○ Event komt binnenkort online
■ deadline: vrijdag

Sport:
● Junior: bekijk berichten of zeg hoe je best bereikbaar bent. League of legends
is geen optie
○ Al twee maanden niet meer gehoord
○ Ook zonder laten weten, niet aanwezig op de vergadering
○ Nog 1 week afwachten, anders …
○ Quentin vraagt morgen aan de papa van Junior
● Basketbal
○ Woensdag
○ 3 externen
■ VM oplossing
● Vincent snel VM maken zodat deze als intern telt
● Lukt niet op tijd
● Minivoetbal 24/02 & Veldvoetbal 26/02
○ Teams zijn samengesteld
○ Jonathan is ook aanwezig om te helpen
● Agenda
○ Verplichte aanwezigheden voor praesidium voor volgende activiteiten
○ SDW 1 april
○ 12 urenloop 29 april
■ Mening Mogelijke thema’s
● Onbewoond eiland
0 stemmen
● egypte
9 stemmen
● hawaii
2 stemmen
● Proud2beFout
0 stemmen
● Jeneveractiviteit tegen GBK
○ Leuk idee
○ Datum tegen volgende vergadering, eerst eens samenzitten met GBK

Cursus:
● blijven we in semester 2 ook nog guidozakken verkopen? want dat staat daar
maar te staan eigenlijk in het cursuskot en daar gebeurt niks mee want
niemand moet het hebben blijkbaar (aka mogen die dozen naar de kleine
kelder verhuisd worden?)
○ Ik zou die nie in kleine kelder dumpen, die kelder staat al vol genoeg
dat het lastig wordt voor achteraan te geraken. Voorstel is om
binnenkort ze gewoon uit elkaar te halen en al het useless papier weg
te smijten. Gewoon het nog goede drinken en eten behouden.
○ Op de wiki zetten hoeveel er verkocht zijn voor volgend jaar
● verkoop van veiligheidsbrillen volgend jaar. veel mensen vragen ernaar bij het
kopen van een labojas. wss niet via het Fk maar moet toch rendabel kunnen
gemaakt worden.
○ Volgend jaar bekijken
○ Chemica en Geologica verkopen er ook, eens polsen
○ Ook eens informatie vragen aan Julien
● bijbestellen van labojassen. vooral de grotere maten worden vaker
verkocht.
Vragen aan Julien om eventueel extra te bestellen
Volgend jaar meer bestellen
● Prijs van de labojassen is omhoog gegaan
○ Omdat ze nu biologisch zijn fzo
○ Duurder in aankoop
● Prijzen leden en niet-leden niet consistent
○ chemie: 20 en 21.5
○ labojas: 20 en 23
○ Volgend jaar een duidelijke berekening voor alle boeken en cursussen

Scriptor:
●

Deadline Strakske III (= Galabalstrakske) dinsdag 25 februari.
○ Zeker op tijd deze keer want Strakske IV moet ook nog voor de
paasvakantie.
○ Feestjes krijgen 1 dag extra wegens activiteit

PR-extern:
●

infoavond Nexios IT
○ weinig volk (als in “Dag Sander”)
○ morgen nog eens facebookpost op de pagina
○ Kunnen de mensen die master informatica doen nog wat reclame
maken?
■ Sander, Mathieu, Maxime
○ pizza’s
■ Prima Donna als er vervoer is
● Robin zal rijden
■ Anders Simpizza
○ Drank
■ kleine kelder nog eens checken
● als er niet genoeg is, gaat Kobe nog naar de winkel
● Jobavond
○ 9 van de 10 sprekers bevestigd
○ drank grotendeels via opleidingscommissies
■ nog kijken of we voldoende hebben
○ Zeus is bezig met de affiche
○ binnenkort beginnen met reclame via facebookpagina/ -groepen/
weekmeel/...

Onofficieel PR-intern:
● Heb al naar Kelly gestuurd voor presentatie
● Straks kijken voor SD- kaart, indien die er niet is, kan ik er een lenen
○ Robin zal eens kijken
● Zal nog afspreken met Kelly wat haar taak als VM inhoudt

VARIA:
●

●

●

Evaluatie skireis
○ R.I.P Jasper
○ R.I.P schild op kiel
Terugbetalen van opdrachten aan schachten
○ Schachtenopdracht (gegeven door DC, vriendenboekje) werd (nog) niet
terugbetaald
○ Alle opdrachten worden terugbetaald door de opdrachtgever
■ Tenzij duidelijk gezegd dat er geen budget voor is
Segers Daddy (papa van junior):
○ “De mens is een productieplant van water en co2, we kunnen uitstoot dus eig
verminderen door minder mensen op de wereld te houden. Zo slecht ist
corona virus nog niet!”
○ “Voor een bergetappe in de tour de france zouden de renners 3,4 kilo
spaghetti nodig hebben! “ - Tijdens de les over ATP Productie
○ Hij is duidelijke fan van de koers, ie haalt da altijd aan

