
 
 
 

Praesidiumvergadering: 10/03/2020 
 

Aanwezig: Manon, Robin, Niels, Mathieu, Sander, Sibe, Louie, Kobe, Maxime 
Wout, Tippi, Yeti 
Segers, Timon, Arno, Davit 

Afwezig: Quentin, Basile, Friedrich 
Te laat:  

 
 
VERGADERING OM 17u IPV 17u30 

Praeses: 
● Coöptatie PR-intern 

○ 3 kandidaten: 
■ Timon 
■ Jitse 
■ Louie 

○ STEMMING ronde 1 
■ Timon: 5 
■ Jitse: 7 
■ Louie: 1 

○ STEMMING ronde 2 
■ Timon: 5 
■ Jitse: 8 

○ Jitse verkozen tot nieuwe PR-Intern 
● Afspraken omtrent praesidiumschacht: 

○ Eens vragen aan Nieleke, die is praesidiumschacht geweest 
○ Cantussen en doopactiviteiten: schachtenlint 
○ Feestjes, clubavonden, enz.: praesidiumlint 

● Statutaire vergadering 
○ Onenigheid over het laten doorgaan van deze extra vergadering 
○ STEMMING 

■ VOOR: 12 
■ TEGEN: 0 

● Praesidium activiteit 
○ datum: 22 april 
○ Amadeus en daarna korte guidorolling 

■ Amadeus op kosten van WiNA 
■ Guidorolling op eigen kosten 



Vice-praeses: 
● Verslagen soms te laat op de site 

○ Binnen de drie dagen online plaatsen 
 

Quaestor: 
● WWW: 

○ Eventueel noodtelefoonnummer laten doorgeven. Stel dat er ooit iets 
op WWW zou gebeuren dat we familielid van die persoon kunnen 
bereiken. 

● Cursussenverkoop: 
○ Momenteel al boven de verwachte winst 

 

IT: 
● Gotcha 

○ Alles werkt nog momenteel 
○ Al een aantal kills gebeurt 

 

Schachtentemmer: 
● Schachtendiner 

○ Echt brak maar wel lekker door Philippe zijn papa 
○ Epic feestje erna, rip bachelorproef 

■ Tim is uw mottige kop toch al gewoon xd  
● Verbroederingscantus  

○ Iedereen om 20 uur in de CB 
○ Planning 

■ Nog niet af 
● Certificaten 12-urencantus: 

○ Zijn bijna allemaal uitgedeeld 
○ Manon fixt de laatste 

 

Cultuur: 
● Vanavond om 21u karaoke!! 

○ Gratis vat om 22 uur 
 
 
 



● Spelletjesavond: 
○ Spelletjes voor spelletjesavond volgende week dinsdag gaan halen 

met Kobe 
○ Drank en frigo’s fixen met Manon 

● Boottocht: 
○ Vrij duur om boten te huren 
○ Huurbare “vlotten”: 

 
○ Eventueel kayaks per twee huren, vb: 

https://www.kajakskorenlei.be/?lang=nl 

 
○ Chemica heeft vorig jaar ook kayaks gehuurd aan 7 of 8 euro, heb 

gevraagd aan Maud als ze me meer info  erover kan sturen. 
○ Anders stadsspel/wandeling in centrum 

 

Feest:  
●  Galabal 

○ Tickets verkoop: 22 leden, 10 niet-leden verkocht, nog 54 over (klopt dat met 
het aantal dat jullie gekregen hebben?) 

○ Nog cava nodig? (Zie slack: feest) 
■ Nee, we hebben echt meer dan genoeg 

○ Aanwezigheid op het Galabal 
■ Eerste bus aan de Leopoldskazerne om 20u30 
■ Iedereen aanwezig om 21 uur (of vroeger) 

● Foute Top 84 
○ Reclame maken voor cocktailavond Abno 
○ Liedjes nomineren 

■ Nog eens plaatsen in het evenement 
○ Op liedjes stemmen is vanaf volgende week 

 



Sport: 
●   

 

Cursus: 
●   

 

Scriptor: 

● Snif cover 
○ Klein foutje met de kleuren bij het drukken 

● Deadline 24 Maart… Over twee weken al maar er moet nog een Strakske zijn voor 
de paasvakantie 

 

PR-extern: 
● jobavond 

○ naar mijn mening een succes 
○ sowieso volgend jaar opnieuw 

■ VVN en PRIME zijn al positief 
 

PR-intern:  
● Posters liggen klaar int cursuskot 
● Straks overdracht en uitleg met Robin 

 
 

 

VARIA: 
● Het inverse van de ohm (Ω) is de mho (℧). 
● Wiki updaten 

 


