Praesidiumvergadering:
Aanwezig:

Afwezig:
Te laat:

Robin, Niels, Friedrich, Mathieu, Wout, Sander, Kobe, Tippi, Sibe
Maxime, Quentin, Manon
Jasper, Yeti, Davit, Wero
Basile, Louie

Praeses:
● Reminder: DGFB contacteren
○ Via speciale service aanvragen fzo
■ David heeft hier toegang tot

Vice-praeses:
● Ereledenactiviteit:
○ Nog steeds op zoek naar ideetjes
○ Robin fixt het wel

Quaestor:
●

18/02/2020

Financieel verslag cocktailavond en vriendjescantus
○ Cocktailavond:
■ Winst gemaakt!!!
○ Vriendjes- en familiecantus:
■ Minder verlies dan verwacht
■ 6 vaten geopend
● Vorig jaar ook 6 vaten
■ Nog ¾ restvat voor vanavond
● Schulden niet vergeten af te betalen

IT:
● Lan Der Wetenschappen
○ Netvoeding & Router registratie aangevraagd
■ Awaiting reply
■ Blijkbaar was ik pittig laat vorig jaar - Woops
○ Opzet:
■ Heb 2 tot 3 paar handen nodig voor opzet (A3, 17u30, volgende
woensdag)
● Robin, Friedrich, Niels
● Gotcha
○ 3 uurtjes vooruitgang, maar nog niet online

Schachtentemmer:
● Vriendjes- en familiecantus was nice
○ Iedereen heeft hem enorm geamuseerd
○ BUK was beetje ambetant (zat)
○ Als zeden goed communiceren met praeses om ambetante zatte
mensen buiten te smijten
○ Veel mensen gingen naar het toilet tijdens de tempus
○ Bekers van de CB waren vuil
● 12-urencantus
○ Diploma’s
■ Robin kijkt voor template vanuit ereledencertificaat
○ Evenement staat online
○ Prosenioren en protemmers, cantoren?
■ Ik (Mathieu) stuur wel naar 3 procantoren
● Done - 1 al
○ Schema?
■ Bespreken met Manon en Mathieu
■ Manon fixt prosenioren
○ Mathieu fixt gelegenheidscodices
● DC: Alexandra
○ Schulden zijn nog steeds niet onder de gestelde limiet
■ Al veel berichten gestuurd
Cultuur:
● Omslag karaoke is gemaakt, binnenkort facebook evenement online
● Boottochtjes:
○ Volgende week verslag uitbrengen
○ Back-up plan: stadswandeling

Feest:
● Evaluatie cocktailavond:
○ Ik vond het tof
○ Cocktails mogen misschien een klein beetje strenger
■ Eventueel iets minder cocktail, maar meer geconcentreerd
○ Robin en Quentin waren episch verkleed
○ Weinig mensen waren verkleed
● Foute Top 84:
○ Is da nu gefixt bij die ene kring?
■ Manon en Wout fixen vnv met Kevin
● Galabal:
○ Galabaltickets zijn er normaal:
■ Leden €15, niet-leden €16
■ Verkoop in cursuskot: hou bij hoeveel leden en niet-leden, neem
notitieblaadje erbij ofzo
■ Weten mensen dat die tickets daar liggen of moet daar nog
ergens aangekondigd worden?
● Is in orde
○ Iemand een grote auto/kar? Voor vervoer van staantafels van
uitleendienst naar galabal (en terug)
■ En ook voor die cavaflessen
■ Grote cambio eventueel regelen
■ Nog eens polsen bij de andere kringen
○ Ereleden: wij zorgen dat ze een ticket hebben en wij betalen dat ticket
○ Nieuw kot GBK is blijkbaar super mini, ze vragen of we die cava
kunnen laten staan in de kleine kelder
■ Mag blijven staan
■ Kelder wel proper houden

Sport:
● IFK Basketbal
○ 36-33 verloren
○ Wel goede prestatie geleverd, gelijkopgaand tot 30-30
○ Bijna 3-punter buzzer
○ Instagram post
■ Sport toegang geven tot de instagram
■ Manon zorgt dat iedereen van het praesidium op de Instagram
kan, wachtwoord in de facebookgroep

● Jenever-baseball
○ maandag 4 mei, ‘s avonds
○ Dag van de verkiezingen
○ Samen met de GBK
● Klimmen
○ Woensdag 4 maart
● Fifa toernooi
○ Maandag 30 maart
● Quentin moet presentaties bijwonen op 12 urenloop

Cursus:
●

43 guidozakken leeg gehaald
○ niet weg gesmeten: aiki noodles (08/07/2020), uncle ben’s rijst
(08/08/2020), red bull (20/06/2021), jupiler 0.0% (05/08/2020), spa met
kiwi+watermeloen smaak (02/2020), mentos, ice tea (07/2020), l’oreal
men gel, condooms (04/2023), thee cold infuse (05/2021), bon van
otacos + zakje dat je nodig hebt voor de gratis nuggets, bon van
studentenabonnement.be, post-it’s van silver tie
○ wel weg gesmeten: alle andere bonnen (vervallen) + reclame zonder
bon
○ voorlopig staat alles nog in het cursuskot, wordt dit verdeeld onder
praesidium/leden/iedereen die passeert? of wat doen we daarmee?
■ het spa water vervalt deze maand, dus dat moet op of weg
■ de rest blijft nog een çava periode goed (zie vervaldatums
hierboven tussen haakjes)
○ Eten sparen voor WWW
■ Eventueel ook dranken
○ 0.0 bier voor ontgroening sparen
● 25 guidogidsen over
● Is er al reactie van FK over labojassen
○ Manon stuurt iets door

Scriptor:
●

Deadline niet vergeten!
○ Volgende week dinsdag

PR-extern:
●

Evaluatie Nexios
○ 12 man ingeschreven, 11 man afgekomen
■ dus 1 pizza te veel besteld, rip €6
○ merci Sibe voor uw Deliveroo-zak voor de pizza’s
○ Niels heeft een factuur doorgestuurd
■ Kobe fixt met Nexios
○ Kobe raadt af om het volgend jaar nog eens doen
■ Of volgend jaar meer geld vragen
● jobavond
○ VVN fixt de affiches
○ reclame via sociale media vanaf morgen

PR-intern:
foto’s op activiteiten trekken, efkes feedback vragen
○ Kleine camera is sws brak
○ Meer foto’s
● presentatie was redelijk brak, enkel nog een geven na paasvakantie?
○ Nog 1 presentatie na paasvakantie ja
●

VARIA:

Motie Maxime Segers:
● Er wordt een motie ingediend tegen Maxime Segers
● Praesidium beslist over de ontvankelijkheid van de motie:
○ AKKOORD:
13
○ NIET AKKOORD:
0
○ BLANCO:
0
● Planning speciale motievergadering
○ Donderdag 20 februari: 18 uur
● VERGADERING IS BIJ DEZE OPGESCHORT

