
Praesidiumvergadering

18 / 10 / 22 17 h 32  -  19 h 47

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Justine, Jitse V., Maarten, Marieke, Kobe, Camille, Robbe D.,
Mats, Arnout, Louise, Jarne
Victor Ronsyn

Te laat: Tess

Afwezig: Robbe A., Thomas

1. VOLGENDE VERGADERING: 27/10/22   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 04/10 en 11/10

○ Unaniem goedgekeurd
● Beiaardcantus

○ Om 15u vertrekken we van CB
○ Biermeesters om 15u30 aan de beiaard

■ Na de tweede tempus moeten emmers ingediend worden
■ Bier aan de bar gaan halen

○ Io Vivat om 17u
○ Alle gegevens staan op het evenement

● Bloedserieus
○ We hebben nog niet veel vrijwilligers
○ Vragen aan de wetenschapskringen om te helpen

● Functieactiviteiten
○ 3/11
○ hou dit zeker vrij in je agenda
○ gratis zuipen
○ Andere datum:

■ Cantor/Dooptoezicht
■ Praeses/Vice

● Conferentie 'normen & waarden in het verenigingsleven': Grensoverschrijdend
Gedrag

○ Vanuit het FK
○ Active bystander panel voor praesidiumleden
○ 28 oktober
○ Inschrijven verplicht
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● Dinsdag 1 november
○ Is er een officiële clubavond?

■ Ja, Kevin is open
○ Is er een praesidiumvergadering?

■ We kunnen binnen in S9, dus er is een vergadering
■ Evaluatie van de doop de week erachter (Robbe D. kan niet

aanwezig zijn)
● Herneming verslag 04/10: studium

○ Geen correcte meerderheid op het verslag
○ Het kan niet verplicht worden door de ugent, maar er hangen

voordelen aan vast voor samenvattingen
■ Bij onze eigen studie zouden er copyright problemen zijn

○ Alles staat dan op één plaats (ook keuzevakken van andere
faculteiten)

○ Per vereniging mogen er een 3-tal personen in de studium admin
○ Schakelen we over naar studium?

■ Voor: 8
■ Tegen:0
■ Onthouding: 4

○ We schakelen over naar studium
○ We wachten met overzetten tot we meerdere documenten tegelijk

kunnen overzetten
● Vergadering volgende week

○ Het is pizza-avond en eerstejaars teambuilding, we zouden dus een
aantal praesidiumleden kwijt zijn

○ Stemming: voorstel uitstellen naar 27/10 om 17u30
■ Voor: 11
■ Tegen: 1
■ Onthouding: 1

○ Vergadering wordt verplaatst naar 27/10 om 17u30

Vice-Praeses

● Is het mogelijk om foto’s/ bestanden in de klaagmails te zetten?
○ Marieke kijkt hiervoor

Quaestor
● Financiële verslagen

○ Zwanenzang
■ Het verlies op de zwanenzang is groter dan van een gewone

cantus aangezien het zwanendiner hier inbegrepen is en het
aantal is meer dan vorig jaar omdat de Amadeus duurder is
geworden en er meer gedronken is dan vorig jaar

■ Verschil met begroting:
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● 1 vat meer gedronken
● De prijs van Amadeus is opgeslagen met de volle €3 p.p.

○ Vacantus
■ We kunnen dit bedrag niet vergelijken met vorig jaar aangezien

het toen in de studententuin was en vaten daar veel goedkoper
zijn

■ In 2019-2020 zijn er 3 vaten gezopen en was er iets te doen met
cara en nu zijn er 4 vaten gezopen. Dit + de duurdere prijs van
vaten tegenwoordig kan te maken hebben met het prijsverschil.

○ Praesidiumweekend
■ We kunnen dit eigenlijk niet vergelijken met 2019-2020 want

toen kreeg het praesidium hun praesidiumweekend en
betaalden ze zelf hun lint, dit is nu omgekeerd

■ Dit bedrag is nog niet compleet want wij moeten nog onze
waarborg terug krijgen. Wanneer we dit terug hebben zullen we
in de plus staan, maar rekening houdend met het feit dat wij niet
veel bakken bier hebben moeten aankopen (er stonden er nog
veel in de kelder) zou dit wel zoals begroot moeten uitkomen

○ Introductiedag
■ Niet iedere eerste jaar heeft een broodje gekocht bij ons
■ Het getal bij begroting is zo hoog omdat in de berekening ieder

broodje verkocht werd en dit is niet het geval (we hebben er ook
weggegeven (praesidium + DC) en hier is geen rekening mee
gehouden sorry)

■ Zoals vermeld op een eerdere vergadering hebben we de
broodjes ook verkocht omdat we effectief een factuur
verwachten (hopelijk komt deze niet), maar een oplossing
hiervoor is al eens besproken geweest

● Blijft het 1 jeton per half uur?
○ Als we per half uur een jeton geven dan doen we minder verlies dan

verwacht
○ Stemming

■ Voor:8
■ Tegen: 3
■ Onthouding: 2

● Contract CB
○ Wordt in de discord gezet
○ In dit contract staat een geheimhoudingsclausule, enkel praesidium

mag dit weten. Hierover wordt niets tegen, leden en externen gezegd.

IT
● Ad fundum op Home toch enkel voor leden beschikbaar maken (en eventueel

niet-leden die hierop staan)
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○ Ouders kunnen met een gewoon account gewoon ad fundum zien
anders

○ Eerstejaars moeten dit ook niet meteen zien
○ Stemming

■ Voor: 13
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 0

○ Unaniem goedgekeurd
● Schachtenplatform

○ Hoe snel kan dit volledig online?
○ Robbe, Marieke en Robin bespreken dit samen een keer

Feest
● Evaluatie kasteelavond

○ Er is goed verkocht tot het restvat was
■ Er was geen alcoholvrij alternatief

● Op een cantus hebben we ook niet echt een alcoholvrij
alternatief

● Wel enorm jammer als iedereen gratis drank krijgt
● Vragen we aan Kevin of we een extra karton caprisuns

aan €5 kunnen krijgen
● Stemming voor caprisuns

○ Voor: 13
○ Tegen: 0
○ Onthouding: 0

● Unaniem goedgekeurd
○ Opkomst was minder, maar dit is in lijn met vorige jaren

● Evaluatie openingsfuif
○ Gelieve nuchter genoeg te blijven als je later shift hebt
○ Geslaagde editie
○ Cocktail met citroensap en pina colada waren in het algemeen minder

goed onthaald
■ Ev. de volgende keer de cocktails op voorhand laten proeven

door praesidium
○ Er waren veel eerstejaars
○ Wat doen we met overschot?

■ Mocktail
■ Gratis voor wie wilt
■ We hangen een papier omhoog

○ Waarom mochten sommige later aankomen?
■ Dit is op voorhand gevraagd

● Pizza-avond
○ Vanavond gaan we naar pizzeria om te vragen
○ Shiftenlijst komt snel online
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○ Alles wordt achteraf betalen
■ Voldoende cash meenemen om de pizza’s te betalen

○ Temmer moet samen met de feuten de dozen stapelen
● Kan iemand met auto het feestgerief van Robbe A zijn kot gaan halen

(bakken Kasteelavond + frituur)
○ Robbe hoort eens bij Robin
○ Justine kan anders wel aan de bocca gaan staan

● dankje voor het massale verkleden, dit zorgde echt voor leuke sfeer
● Sinterklaas

○ Normaal verkleed de temmer zich als sint
○ Praesidium is roetpiet (want we hebben hoedjes)
○ Robbe D als sinterklaas (anders Yeti)

■ Voor: 5
■ Tegen: 7
■ Onthouding: 0

○ Yeti wordt sinterklaas
○ DC bespreekt voor sinterklaas in de lessen

Sport
● Minivoetbalmatch van 26 oktober verplaatst naar 8 november (is wel op

dinsdag, dus Kobe of Jarne zal afwezig zijn op vergadering)
○ Moet nog aangepast worden op de kalender

● IFK Basketbal Dames staat momenteel nog op de kalender op dezelfde dag
als Massacantus

○ FK sport bespreekt het nog
● IFK Volleybal Dames

○ als je zegt dat je afkomt om te supporteren doe dit dan ook want dit
wordt vermeld aan de sporters en das heel sad als er dan toch
niemand is

○ WiNA - VGK: 0-2
■ Was een ploeg vol volleybalspeelsters, niets tegen te beginnen

○ WiNA - VPPK: 1-1
■ Tweede set was stukken beter dan eerste set van ons

○ WiNA - VTK: 1-1
■ Tweede set hebben we ze gewoon overklast door teamplay en

enthousiasme
● Beerpongtoernooi

○ Donderdag 10/11/2022
○ Zijn er mensen die croques willen maken?

■ Justine, Camille, Louise
■ Tussen het beerpongen door kan praesidium komen helpen

○ Prijs?
■ afhankelijk van de deelnemers varieert de prijs
■ Achteraf laten betalen per potje dat je gespeeld hebt
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■ Dan moet het aantal potjes goed bijgehouden
■ Of eigen bier betalen (zo kan iedereen zelf de hoeveelheid

kiezen)
● Bij toernooi kan je wel een vast aantal pinten per potje

afspreken
○ Wat met mensen die water drinken?

■ IPV bierpongtafels twee tafels van A3 achter elkaar zetten
○ Sport bekijkt dit nog eens

● FK AV
○ Is het voorstel besproken geweest?

■ Nee, er waren geen FK sporten aanwezig
● Willen er volgende week mee supporteren voor de heren?

○ Misschien
○ Reclame maken gaat wel helpen

● Drankjes voor sporters
○ Cafetaria is enorm duur
○ Enkel voor sporters
○ Eén normaal drankje voor alle sporters (water, frisdrank of een pintje)

● Ideetje voor sportactiviteit: winkelkarrenrace

Cultuur
● Brouwerijbezoek

○ Er zijn nog niet veel ingeschreven, schrijf u zeker op tijd in (tegen
woensdag)

○ Er is geen minimum aantal personen
○ Vanavond nog wat mond tot mond reclame (niet aan ereleden :p )

● Testquiz is in de kelder

Scriptor
● Strakske 1

○ Is dit nagelezen geweest door de redactie?
■ Nog niet, zou dit niet voor het nalezen door het praesidium

moeten gebeuren?
● waarom niet allebei tegelijk?

■ Er staan wat foutjes in dit jaar
○ Niet alles is grondig nagelezen door Maarten zelf
○ Komt deze week hopelijk nog

PR-Extern
● Er staat vanaf nu een goodiedoos in de kelder
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● Knaek is toegevoegd aan de linksome op instagram
● Goodiebags boven voor het cursuskot leggen

PR-Intern
● Wachtwoord linksome klopte niet

Cursus
● Er staan nog geen permanenties op de site

○ dan kunnen leden niet bestellen

Schachtentemmer
● Vertrouwenspersoon schachten

○ Jitse, Louise, Kobe en Marieke komen in aanmerking
○ Wordt met DC besproken

● eerstejaarsactiviteit 25/10: praesidium helpt bij spel?
○ Er zijn extra mensen nodig om te helpen bij het spel
○ Het spel is nog niet volledig uitgewerkt, dat is moeilijk als je niet weet

hoeveel mensen komen
○ Dan zou het praesidium te laat aankomen op de pizza-avond, dat is

niet echt een optie
■ We werken met vrijwilligers

● Activiteiten meer op voorhand online

Varia

Milieu
● FK wilt deelsysteem voor decoraties uitwerken

Andere
● jippie geen regen beiaard
● Mensen blauw kotje na vergadering? Kobe en Sibe willen mee

○ JAAAAA IK HEB HONGERRRRRRRRRR
● Man met het hoedje heeft ons cava gegeven
● Kom naar jusjus voor beiaardticket hihi

○ heb je oook een wit vrachtwagentje
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