
Praesidiumvergadering

10 / 05 / 22 17 h 30  -  19 h 20

S9, Grote kelder

Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Maxim, Justine, Jitse V., Camille, Jarne, Victor,
Weronika, Robin
Maarten Van Hoecke, Mats Höhn

Te laat: Ellen

Afwezig: Christopher, Vincent

VOLGENDE VERGADERING: 17/05/22   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 03/05

○ We gaan wachten tot de lustrum evaluatie afgewerkt is
● Blokspot & chemica

○ We gaan samenwerken met chemica
○ Tom antwoordt wel al even niet meer voor details

● Bakfrigo’s
○ Het is doorgegeven aan Zeus dat ze het zeker eerst moeten vragen
○ Nu we het er toch over hebben, hoe lang gaan we er nog vanuit gaan

dat Prik&Tik gaat vergeten dat die hier staan?
■ Ze hebben een paar jaar geleden gezegd dat ze die ooit eens

komen halen
● Nieuwe brouwer

○ We proberen af te spreken met de brouwer van de lustrum dus
bierhalle

○ Er loopt wat vertraging op
● Ticketsysteem

○ Het ticketsysteem houdt mensen tegen voor een cantus
○ Soms zijn mensen nog niet zeker of ze komen
○ Je kan nog steeds gewoon toekomen op de cantus zonder ticket
○ Dit moet de volgende keer duidelijker zijn in de beschrijving

● Cantuspot zeger
○ Moet naar Duitsland opgestuurd worden
○ Hij betaalt de verzendkosten
○ Stel BPost voor en als zeger een betere/goedkopere manier weet voor

te versturen dan mag dit ook
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● Therminal 2022-2023 / Studententuin zomer
○ Volgende week deadline voorkeurreservaties
○ Staat al als puntje op bestuursvergadering 22-23 van donderdag

● Praesidiumactiviteit
○ Volgende week woensdag om 18u30
○ Eten bij de amadeus

● Overgangsvergadering
○ Sleutels doorgeven is pas voor de AV van 30 juni
○ Mail en discord enzo mogen ze wel al krijgen

● Linten doorgeven vanavond
○ Vincent ging zn lint op de vergadering geven maar hij is er niet
○ Justine kan eventueel eens langs gaan bij Vincent

● Praesidiumfoto
○ Eerste poging: op de vergadering

■ Linten meebrengen!
○ We kunnen ook nog eens doen als we naar de amadeus gaan

● Cantussen opkuisen
○ Loop niet weg na 1 bank weg te zetten
○ Duidelijk zeggen wat er moet gebeuren

Vice-Praeses
● Oudezakkencantus

○ Toch in de CB
○ Reclame maken
○ Inschrijvingen zijn verplicht

● Volgorde op verslag
○ Op de oude verslagen zat temmer ergens in het midden
○ Voor belangrijke activiteiten kan die bepaalde functie wel meer naar

boven

Quaestor
● Financieel verslag

○ 12-urenloop
■ Factuur drank nog krijgen, daarna verdeling
■ Er moet vooral nog geld terug naar ons komen, want we hebben

zo goed als alles voorgeschoten
■ Ook eens kijken naar overschotten, want met de huidige

bedragen die ik gekregen heb van inkomsten en uitgaven maar
er is weinig winst gemaakt (op eten en drank, op het materiaal
maken we sowieso verlies)

● Op bierpong was er blijkbaar veel verlies gemaakt
○ Ontgroening: binnen budget gebleven, waarvoor dank
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○ Ontgroeningscantus: bij begroting geen rekening gehouden met
DC/schachten (geen idee waarom want bij doop had ik dat wel
gedaan), wel ook maar 2 vaten, maar nog steeds meer verlies dan
verwacht

■ Niet veel volk
○ Lustrum: mistelling(en) kassa, opgemerkt bij natellen kluis

■ Moeilijk voor te weten waar dit exact is door heel de
lustrumweek

■ Er is ook een verschil met wat er in de kassa's zat en de jetons
die uitgegeven zijn

○ Korte toelichting budget volgend jaar: volgende week (eerst met nieuw
bestuur donderdag)

● Skireis
○ We moeten nog altijd geld terugkrijgen van Totally. Morgen zitten Sibe

en Kobe hiervoor samen met de FK juridische.
● Lustrummerch

○ We hebben in de aanbieding (bovenop de gewone merch natuurlijk):
gin, gin refill, pot + hamertje, lustrumpin x1, lustrumpin x4

■ We hebben nog 69 potten
○ Maak maar veel reclame, dan geraken we daar hopelijk zo snel

mogelijk van af
● Subsidies update

○ Subsidie afgekeurd van lokalen reservaties
■ We hebben de kelder eens gereserveerd op een zondagavond

● Jetons van lustrum blijven geldig als je moet betalen aan WiNA

IT
● Marieke zit in het dev-team (enkel github)

○ Ze gaat wel niet veel werk doen met de examens/projecten deadlines
die eraan komen

Feest
● Fatale Frituursnack avond

○ Laatste activiteit
○ We hebben 2 vegetarische opties en 2 vleesopties
○ In 1 bakje:

■ 1 frikandel per portie
■ 2 kaaskroketten per portie
■ 5 loempia’s per portie
■ 5 chicken nuggets per portie

○ Mensen die betalen per portie
■ Werk met jetons dat ze geven aan de friteuses
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○ Ze kunnen betalen met jetons van de lustrum
○ Checken dat de frituur wilt opstarten omdat Filou een probleem had

ermee
■ Eventueel eens met water proberen
■ Alle 2 de friteuses meenemen voor op ellen haar kot maar dan

zijn we zeker
○ Friteuse met 2 bakken

■ Ene bak veggie en een vlees
○ Alles bakken op 175 graden
○ Shiftenlijst nog fixen dat deze juist is op de drive

Sport
● 12-urenloop

○ Gerief in kleine kelder gezet
■ Moet asap opgehaald worden door de andere kringen, het staat

hier in de weg
■ Als het in week 12 niet weg is, is het van ons

○ Doodskist moet ook nog weg
■ Spreek af met chemica

Cultuur
●

Scriptor
● Strakske is zo goed als af

○ Morgen naar de drukker

PR-Extern
● Maxim gaat nog eens sturen naar Kasteelbier
● Ook nog eens afspreken met currvit voor de evaluatie

PR-Intern
● Fototoestel niet vergeten

○ Robbe heeft de SD kaart
● Als Sibe met de kassa naar huis gaat, gaat hij het fototoestel meenemen
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Cursus
● Stockprobleem

○ Is eigenlijk een programmeerprobleem, de issue is aangemaakt
■ Pins per 4 verkopen past de stock niet automatisch aan

● Alle handboeken zitten in dozen klaar voor donderdag, alle vrijwilligers zijn
welkom

● Kassa is geteld en document met dagverrichtingen is volledig af (er zijn geen
shiften meer), alleen de shop moet nog wat opgekuist worden

● Sibe zal een shift op het einde van het semester zetten voor de merch
● Shop moet afgewerkt worden voor het gemak voor de cursussen
● Maak reclame voor de functie cursus :)

○ Vooral in het begin van het semester werk voor shiften, anders niet
veel werk

Schachtentemmer
● Evaluatie Guidorolling

○ Vorige week vergeten
○ Het was super leuk
○ Iedereen was kapot
○ Lastig om een vat van 20L op te krijgen met 10 man
○ Niet na de lustrumweek leggen en vroeger aankondigen

● Evaluatie ontgroening
○ Kaartjes waren verkeerd gedrukt
○ EHBO direct meenemen

● Opkuis ontgroening
○ Is juist gebeurd
○ Veel gerief dat we gaan wegsmijten van eten
○ Volgende keer na de ontgroening zo snel mogelijk in de frigo steken

dat we het nog kunnen gebruiken
○ Afspreken welk materiaal met wie meegaat

Varia

Milieu
● Iemand aanstellen voor de beheer van de kelder

○ Stocktellingen
○ Afwassen van bekers
○ Logistiek van WiNA
○ VM functie ofzo

● Geen natte handdoeken in een zak steken
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○ Wasrek aanschaffen of ergens ophangen
● Geen frituurvet opkuisen met een handdoek
● Bij de was, steek de oranje vodden niet bij de rest
● Draag zorg voor apparatuur van WiNA
● Vuile handdoeken drogen en dan in een wasmand zodat alles samen kan

gewassen worden

Lustrum
● Bieren brouwerij Huyghe

○ Volle en lege bakken en de glazen moeten nog teruggedaan worden
■ Justine wilt dit gaan doen

● We gaan dit combineren met de linten gaan bestellen
● Sibe zal sturen hoeveel we terug moeten hebben

○ Er zijn wel 2 glazen weg
● Nog 1 kar afwas

○ Moet zeker voor week 12 weg!
○ Zo snel mogelijk
○ Kobe zal het afwassen

● Tentz en festivaltent zijn eindelijk geweest
○ Hadden die een goede uitleg om zo laat te zijn of waren ze gewoon te

tam om langs te komen?
■ Nee

● DSA gerief
○ Tafels en bierkannen
○ Moeten nog weggedaan worden
○ Afspreken met Robin dat iemand kan helpen met inladen

● Frituurolie moet nog naar containerpark
○ Victor zal deze meenemen naar het containerpark

Andere
● Jusjus’ lint

○ Is het oké als ze toekomt zonder lint als ze die van Sibe krijgt
○ Je kan je dun lint ook in je broekzak steken achteraf

● Plafond
● Ad fundummeter

○ Robin heeft deze waarschijnlijk mee
● ROUGEEEE
● Camera meedoen
● WiNA prijzen ding: de WiNA’s: WiNA’s informele Nice Awards

○ Kan iemand iets met N bedenken?
■ Nerdy

● Salmonella voor de ereleden
○ Der zitten geen salmonella bij de paaseitjes
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● Vat voor het nieuw praesidium
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