
 
 
 

Praesidiumvergadering: 25/02/2020 
 

Aanwezig: Manon, Robin, Niels, Maxime, Kobe, Tippi, Wout, Friedrich, Louie, Sibe 
Kelly, Yeti, Arno, Davit, Florence, Tim 

Afwezig: Quentin, Sander, Mathieu 
Te laat: Basile 

 

Motie Maxime Segers: 
● STEMMING: 

○ Unaniem goedgekeurd (10) 
● Sleutel moet terug bij WiNA geraken 
● Ook schulden moeten nog afbetaald worden 
● Geen coöptatie voorlopig voor sport 
● Robin stuurt nog een mailtje naar de vader van Junior om alles praktisch te regelen 

Praeses: 
● Vat schachtencantus 

○ Half restvat blijft over 
■ Kost 100 euro 

○ Kan op clubavond vnv op gedronken worden 
○ Eventueel proberen om op de cantus te zetten donderdag 
○ STEMMING: 

■ WiNA koopt het vat over: 8 
■ WiNA koopt niet over: 1 
■ Onthouding 1 

○ Half restvat wordt vanavond gezet 
● DGFB 

○ Niels heeft dat gefixt 
○ Ze zijn al komen kijken naar de deur 

■ Voorlopig nog niet opgelost 
○ In het vervolg, aanvragen via het secretariaat 

● Praesidiumactiviteit 
○ Manon maakt deze week een Doodle aan 
○ Ideetjes 

■ Amadeus 
■ BBQ 

○ 14 praesidiumleden + 2 VM’s 
 



● Pimp your campus 
○ Afgelopen vrijdag vergadering met de decaan 
○ 10 maart openingsevent 

■ Over de middag croques in een tent aan S5 
■ Randanimatie 
■ Om 17 uur loopevent 

● Inwijding van het nieuwe loopparcour 
● Samen met de rector, assistenten en proffen 
● Ook 10 mensen van WiNA 
● Daarna ook nog een soort estafette wedstrijd 

○ Tegen de andere wetenschappen 
○ Ligt op een dinsdag 

■ Zou moeten gedaan zijn tegen 18 uur 
■ Eventueel vergadering verplaatsen 

○ Tussen S4 en S5 komt er ook een groene zone 
 

Vice-praeses: 
● Statuutwijzigingen 

○ Kobe en Robin zijn er mee bezig 
○ Interessant gesprek met de juridische van het FK 

● Ereledenactiviteit 
○ Doodle rondgestuurd 

■ Deze week datum vastleggen 
○ Eventueel op zaterdag in den Astrid 
○ Mss ook nog een vrijdag in de paasvakantie 

● Verslagen laatste twee weken 
○ Hier en daar eens een typfout 

■ Ik zal er op letten 
 

Quaestor: 
● Financieel verslag nexios 

○ Waarschijnlijk beetje winst gemaakt 
● Update cursusverkoop 

○ Hopelijk winst gemaakt 
● Vanavond gratis nuggets voor praesidium in plaats van ‘shiftpint’? 

○ 1 gratis portie 
● 12-urencantus 

○ Prijs: 16 euro voor volledige cantus 
○ Praesidium krijgt 2 euro korting 
○ Niels bekijkt de prijzen voor diegene die delen leiden 



 

IT: 
● Zijn er shiften voor LAN of is het enkel die ene die je gisteren gestuurd hebt? 

○ Enkel die ene 
● Is er verplichte aanwezigheid voor praesidium op LAN?  

○ Niet verplicht, maar wel vriendelijk gevraagd 
 

Schachtentemmer: 
● 12 uren 

○ Planning in orde: 
■ Deel 1 (15:14 - 17:00): Manon - Tippi - Mathieu 
■ Deel 2 (17:15 - 18:30): Robin - Tippi - David 
■ Deel 3 (18:45 - 20:00): Konijn - Xeno - Sam 
■ Deel 4 (20:30 - 21:45): Nathan - Alexandra - Matthias 
■ Deel 5 (22:00 - 23:45): Blokkie - Xeno - Sam 
■ Deel 6 (00:00 - 01:15): David - Blokkie - Matthias 
■ Deel 7 (01:30 - 03:14): Manon - Tippi - Mathieu 

○ Diploma’s 
■ Gemaakt en doorgestuurd naar Louie 

● Ze liggen al in het vakje van Manon 
■ Boekje is doorgestuurd naar de drukker 

 

Cultuur: 
● Karaoke evenement aangemaakt, dus allemaal vriendjes uitnodigen 
● Poster van Karaoke bezorgd aan PR-Intern, dus kan opgehangen en 

afgedrukt worden 

Feest: 
●  Nacht der Wetenschappen: 

○ Ik moet nog eens in de Makro raken, wie wil helpen? 
■ Robin wil wel rijden 
■ Wout zorgt voor een datum en dat Robin het niet vergeet 

● Er zijn nog niet superveel galabal tickets verkocht (tenzij ik mij miskeken heb 
in het cursuskot), enig idee waarom? 

○ Het is nog vroeg, meeste mensen kopen op het laatste moment nog 
○ Niels verkoopt volgende week op clubavond ook galabaltickets 
○ Robin kijkt voor de ereleden 
○ Tippi plaatst berichtje in de eerstejaarsgroep 



Sport: 
● Op vergadering voor SDW en 12 urenloop 
● Minivoetbal 5-4 verloren 

○ Waren zeker de sterkere ploeg, Twijfelachtige penalty tegen gekregen 
en schepcorner voor tegenstanders 

○ Sfeer achteraf zat wel goed! 
● Evenement klimmen gemaakt 
● Is da springkasteel (jump sky denk ik) in dok noord een idee voor 

sportactiviteit? Van horen zeggen  is het wel echt plezant. 
○ Klinkt leuk maar heb al filmpjes gezien is nieuw en mega druk 
○ Kalender laat het ook moeilijk toe 

● Mensen fixen voor het loopevenement op 10 maart 
○ Pimp your campus 

 

Cursus: 
● Labojassen zijn bijbesteld via formulier FK 

○ Die zouden normaal gisteren moesten toegekomen zijn 
■ Jorn heeft nog geen update gehad 

○ Niels fixt betaling 
■ Manon vraagt eens aan FK 

● Cursuskot niet leeg achterlaten aub 
 

Scriptor: 
● Waar zijn die tekstjes? 

○ Ik verwacht nog praeses en sport 
○ Feest mag morgen 

● Volgens de planning zijn de strakskes er volgende week dinsdag 
○ Vanaf nu vrijdag nalezen door praesidium 

PR-extern: 
● KPMG contract is toegekomen 

○ Ik ga er proberen omgaan (das zo om 8u30 enzo) 
○ Sibe gaat ook proberen 

● Jobavond 
○ VVN heeft normaal gezien de affiches opgehangen 
○ drank zal normaal gezien gratis zijn 

■ Dank aan opleidingscommissies Wiskunde en Fysica & 
Sterrenkunde 



 
Onofficiële PR-intern: 

●  Camera klaar voor vanavond 
○ Kelly neemt foto’s 

 
 

 

VARIA: 
● Evaluatie schachtencantus 

○ Past nie direct bij temmer of praeses, denk ik? 
○ Twas facking episch 
○ Sander was aan het zagen 
○ Ellen is beetje machtsgeil 

● Sibe kan hardcore parkour 
● 16 kleine visjes, die werden praesidium. Tis goed zei de moeder maar ik doe ni mee, 

ik blijf liever in mijn rustige zetel want int jaar gebeurt er vanalles en dan gaat je lint 
Blub blub blububububub bier bier bier 

 
 


