Praesidiumweekendvergadering
Aanwezig: Jorg, Dries, David, Laura, Sarah, Rani, Lucas, Bertje, Karen, Konijn, Isaiah, Sam,
Robin, Xeno, Alexander, Jake
Verontschuldigd:
Afwezig:
Praeses
● Evaluatie Vacantus
○ Zotte cantus
○ Goed gelachen
○ Er is met Jorg zijn voeten gespeeld.
○ Nog eens de blauwe blaadjes lezen voor Io Viviat en Gaudeamus
○ Enkel Io vivat voor (pro)-senioren, Gaudeamus voor WiNA-praesidium.
○ Praesidium kuist zaal op achteraf.
● Evaluatie Zwanenzang
○ Lucas was zat.
○ Jorg weet niets meer.
● Evaluatie Gents Bierfestival
○ Sam zegt: viel wel mee. Vooral aan de tap gestaan
● Evaluatie Gentse Feesten
○ Vette avond
○ Iets met Bruce Lee.
○ Veel ereleden buiten.
○ Goed bandje
○ Konijn heeft geen pauze gekregen want hij is betrapt met wijn
○ Karen wist niet dat het was
● Vesten zijn besteld! Alexander: Zet jij €45 bij op iedereen zijn schulden behalve op die
van Isaiah?
○ Ze zijn er begin oktober
○ Donkergrijs met gele opdruk, geel vanvoor.
● Verslag FK AV 1
○ Nieuw FK-praesidium is goedgekeurd
○ Beiaardcantus
■ 150 extra plaatsen , dus iedereen krijgt extra kaarten
■ 8 oktober
○ Studentikoze opening
■ Niet meer voor alle studenten
■ konijn is lomp
■ applaus voor konijn
■ Dit jaar opening gefocust voor praesidium

●

●

●

■ praesidiumleden krijgen voorrang
■ 15 oktober
■ Er is ne mooie penis getekend op onze kalender
■ Dankuwel konijn!
○ Cultour
■ FK heeft dat afgepakt van de GSR
■ Als er problemen zijn, direct naar Vero van de VGK (dus FK-cultuur)
mailen.
■ Catalogus is sinds vandaag online.
○ Doopdecreet wordt aangepast
■ Speciale vergadering voor temmers
■ doopgesprek met fk
○ We nemen dit weekend nog een foto voor in de FK gids en voor op de
facebookpagina
○ GSR bar gaat open
■ Ze blijven zeker de eerste week open.
■ Daarna zien ze nog wel.
■ FK heeft al gezegd dat het niet zo'n goed idee is.
■ Gaat ook al toe om 1u voor geluidsoverlast.
○ We maken een groepsfoto!
○ Clubkaarten in de CB zijn ook duurder. 14 euders!
Iedereen heeft nu sleutels?
○ Sarah, Jake, Isaiah krijgen sleutel
○ Sarah moet nog cursuskotsleutel. Stomme Karen!
Kalender overlopen
○ Spaghettiavond is doorgegeven aan den Astrid.
○ Datum van de karaoke wordt nog bekeken.
○ Robin maakt reclame voor de praesidiumkamp voor IFT
○ Verbroederingscantus der wina's is op 20 februari.
■ Grote zaal van de CB?
○ 2e september
■ Brouwerijbezoek verzetten, want staat nu op 24u van de CB.
○ Datum galabal (er volgt nog een puntje).
Introdag
○ proficiat aan iedereen die zijn bachelor gehaald heeft.
○ Nog een doelpunt voor jorg
○ planning van de dag overlopen
■ Opbouw
■ Dag zelf
● 9u30 aan de ledeganck
● 10u30 naar de sterre
● 11u30: vakgerichte uitleg
● tegen ...u geven we een vat
■ Afbraak

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○

■ Hebben jullie daar graag shiften voor of doet iedereen zijn taak de hele
dag? (kzal we shiften maken)
wie brengt de kindjes naar de sterre?
■ Fysica:Xeno en Lucas (leszaal eerste verdiep S2) , wiskunde:David en
Konijn (Emmy noether), informatica: Rani en Bert (s9, A2).
■ vergeet de bordjes niet
■ Rest: klaarzetten aan s9 (om 9u15) (Tap, tafels, stoelen, drank,
inschrijvingen klaarzetten, cursussen/IT zorgen dat cursus- en
inschrijvingsdeel in orde is)
Wie helpt de cursusjes mee tijdens de verkoop
■ Cursusjes
■ IT + bjorn (vraag het hem eens) helpen boven, nog iemand nodig?
■ Wie regelt lidkaarten? Zorg voor voldoende plastiekjes!
Drank
■ Wie verkoopt?
■ Prijs?
● Alles aan een euro
● uit flessen
■ Hoeveelheden?
● Eens kijken op de factuur
Broodjes
■ Wie verkoopt die?
■ Prijs?
■ 60 hesp, 50 kaas, 60 préparé (ascona mss? Of bij helene horen)
presentatie voor de richtingen
■ Wie? Mss de mensen die ze naar de Sterre gebracht hebben? (das mss
het gemakkelijkste)
■ dus Fysica:Xeno en Lucas (leszaal eerste verdiep S2) , wiskunde:David
en Konijn (Emmy noether), informatica: Rani en Bert (s9, A2).
Entertainement
■ gratis vat met geografen
■ Kubbspel aangekocht: de sportjes zorgen daar nog voor (tis tegen vrijdag
al é kindjes)
■ Entertainment stad Gent in orde (eindelijk)
■ Doen we nog een challenge
● vorig jaar niet zo populair
● we doen dat niet meer.
PR: Regelen jullie bekers bij kbc?
■ 1600 bekers (ongeveer é)
Afspreken voor het maken van de pakketjes, Donderdag 18 september 11u.
Elk nieuw lid krijgt een goodiebag en een guidogids (guidogids enkel bij
eerstejaars, rest leden moet betalen, zie verder)
Nog kleine kalenders maken voor mee in de zakjes
■ Rani zorgt hiervoor

■ enkel algemene activiteiten
■ ook in het groot ophangen in de kelder
●

WiNAdag
○ Planning van de dag overlopen
■ 08u: ontbijt
● Koffiekoeken → van waar? Budget?
○ Een vragen aan helene
○ zelfde aantal als vorig jaar
○ budget: vorig jar: 150 euro, nu opnieuw
● Chocomelk & fruitsap
■ 14u: Entertainment? → zelfde als introductiedag?
● Kubb, beerpong, vang bert met een voetbalnet, dingen van stad
gent
● Auto: Rani en alexander hebben wss wel een auto In gent
■ 14u: Vakkenvoorstelling
● Informatica: Eens vragen aan thomas, Jorg zal ook meehelpen.
● Wiskunde: Sam, David en Laura
● Fysica: Sarah, Jake, Alexander
● zeker ervoor zorgen dat ge een lokaal hebt.
■ 17u: BBQ
● op de affiche: om 18u
● BBQvlees → Budget, aantal stukken?
○ Ong. 2 stukken de man.
○ Alexander zoekt naar de aantallen van vorig jaar
○ We pakken 200 stukken vlees.
● Drank: prijs?
○ Zelfde van de introdag
● Wie bakt er?
○ Bert, jorg, ...
● Verantwoordelijken bij permanentie
○ Dries: bakken
○ Jorg: veiligheid
○ Alexander: brandblusser
○ Karen: EHBO
● Nog een lokaal vastleggen.
■ 20u-21u: CB
■ 21 - 22u: Gratis vat!
■ Probeer niet dronken te zijn: We maken een goede indruk deze eerste
dag van ‘t jaar!
○ Wie gaat er mee naar de winkel volgende week (maandag)?
■ Jorg stuurt nog rond
■ Chocomelk
■ fruitsap
■ BBQvlees

●

●

●

●

■ BBQgroentjes
● zeker nog hoeveelheden checken
■ bordjes
■ bestek
■ saus
■ kolen
■ aanmaakblokjes
■ brood
○ PR: Regelen jullie bekers bij kbc?
■ Samen met introdag
○ Extra BBQ vragen Geologen, kent er iemand die?
■ Van dict staat er nog 1.
○ Moet er een affiche zijn? Kan maar 2 dag ophangen dus mss beter bij algemene
affiche?
■ MOET er hangen op de introdag
■ Los van de werkgroepen
■ los van de kalender
■ met erop: winadag, openingsfuif, spaghettiavond, sporttoernooi
○ Vorig jaar idee om ijscremekar te verwittigen → Doen we dat terug? Gewoon
vragen of die ijsjes aan ons plein wil komen verkopen?
■ Als iemand die ziet, vraagt et em es
Verbroederingscantus der WiNA’s
○ 20 februari ligt vast als datum
○ Iemand nog ideetjes voor de locatie, let Rani know
Spaghetti/meter peter avond
○ Datum: 29 september
○ wij hebben volledige verantwoordelijkheid
○ Homebewoners niet weigeren
○ ook posters in de home
○ 2 logo's op de affiche
○ inschrijvingen ook voor den astrid
○ per verdiep 2 vuurtjes
○ dit jaar: we maken de saus op voorhand
○ vorig jaar te veel wortels
○ konijn heeft een volautomatisch pastamachien
○ en een ijsmachien
○ leden (wina/astrid): 6 – niet leden: 8
Uitwisselings project “WiNA” Nederland → Jorg heeft mail
○ Jorg leest de mail met een Hollands accent.
○ Konijn is nog eens lomp.
○ Sowieso uitnodigen voor de wina-cantus
○ Eerst polsen wat exact verwacht wordt en met hoeveel ze zouden zijn.
WWW (Karen wil dat regelen zei ze)
○ Doen we dit nog? (Zoja → kies een comité)

●
●

●
●
●

●

Vice
●

○ Karen wil lokaal zoeken.
○ Comité: Karen, Bertje, Rani, Jorg, Dries. Karen zit voor.
○ Datum: 2e semester
○ Tegen eerste vergadering: al een datum graag.
Help mee de twee kelders een beetje proper te houden
Guidogidsen
○ Ze zijn er en staan in het cursuskot.
○ Er zijn er maar 200 besteld.
○ Dit jaar verkopen we ze aan €4 en doen we geen verlies meer.
○ Voor de eerste jaars vragen we €12 lidgeld en geven we er standaard een
guidogids bij, zo raken we ze zeker kwijt.
○ Die van de andere kringen staan ook bij ons, moest er iemand die mannen
binnen laten zie dan dat je zeker de juiste hoeveelheden enzo meegeeft!
○ In de voorstelling introdag: reclame voor lidmaatschap, BBQ,
Pannenkoeken @ S9: Ik zou weer doen dat we bij iemand of verschillende iemanden op
kot gaan bakken = duuuuuusd sneller
Praesidiumactiviteit eerste semester
Sorry voor de herhaling maar toch
○ Vlaggen, linten, hamers, schilden,... andere kringen = afblijven
○ Clubavonden = op tijd aanwezig zijn
■ 21u dus
○ Forumposts beginnen met functie tussen []
Lustrumcomité
○ Er komt een vergadering binnen 2-3 weken.

Prijzen ereleden
○ prijzen zijn omhoog
■ 15-30-60-100
○ Tekstje aanpassen op de website
○ Platina niet alles maar alle dingen onder de 13 euro zodat bierbowling er buiten
valt
○ Het erelidgeld bedraagt 25 ï¿½ voor het zilveren erelidmaatschap, 50 ï¿½ voor
het gouden erelidmaatschap en 75 ï¿½ voor het platina erelidmaatschap. Platina
ereleden mogen gratis naar elke activiteit die WiNA zelf expliciet organiseert,
waaronder het galabal. Gouden ereleden mogen gratis naar 5 willekeurige
activiteiten + het galabal. Zilveren ereleden krijgen enkel gratis toegang tot het
galabal.
○ Dries schrijft nog een tekstje en stuurt door naar David
○ 5 activiteiten → 4 activiteiten
○ maximumprijs: 13 euro

Penning

●

●
●
●

●

●

●

●

achterstallige schulden oud praesidium
○ Alexander zoekt nog hoe hij alles van vorig jaar kan zien.
○ Oud praesidium moet schulden betalen
○ nieuw ondertussen ook (weekend, vesten, …)
○ It schakelt de mail weer in (enkel alexander kan mail sturen wanneer hij het wil,
dus niet elke week)
Afsluiten financiën ‘13 - ‘14 wetenschappen
Verslag Financiële vergadering met Lisa
We gaan dit jaar zo veel mogelijk proberen te sparen om de mensen na ons niet te
kloten
○ Geen activiteiten met verlies meer (toch zo weinig mogelijk)
○ Dingen als spaghetti-avond en streekbieren moeten rendabel zijn.
○ Minder kwistig zijn met de centjes, we doen nog gratis dingen maar we beperken
het aantal.
Alexander zet zondag de schulden van iedereen online en maandag probeert iedereen
te betalen, kwestie van wat een financiele buffer weer op te bouwen want we moeten de
laatste tijd veel te veel geld terugkrijgen!
○ Linten op kosten van WiNA tot €25
○ Weekend volledig uit eigen zak
Prijzen cursussen → verschil leden - nietleden groot genoeg zodat het zeker
interessanter is om lid te worden
○ is er al prijslijst?
○ Veel verschil op boeken zetten
○ Alexander bepaalt van alles de prijs
Prijzen cantus: 12?
○ Met vacantus: al veel verlies
○ Unaniem: prijs is omhoog voor bier
Nog eesn op fb zetten: Je kan je opnieuw lid maken!

PR
●
●

presentatie introdag → in orde? Anders nog eens bij helene horen en op wina2 kijken.
○ Al gevonden, nog wat aan veranderen (data, foto's, ...)
sponsors zoeken: een tussenstandje?
○ Het meeste kunnen we verlengen
○ KBC: affiches, logo rechts boven of rechtsonder
○ PR's maken een sponsorbalk
○ Just eat: david moet bestelknop vernieuwen
■ we krijgen nen euro per keer dat er iets via die link besteld wordt
○ pastabar: enkel speciale acties
■ misschien ook financieel?
○ Burritobar moet nog eens langsgaan
○ CB ook nog regelen.
○ Point final is ook heel interessant blijkbaar voor speciale gelegenheden.
■ Rani checkt dat logo eens
○ Skyline

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

■ misschien alle snackbars in de overpoort eens afgaan op zoek naar
vervanging
○ Smals, NPL, peterman: nog een mail sturen
○ Exellys recruitment: It bedrijf, zeker eens kijken (prijslijst is al doorgestuurd)
Sponsorcontract Geers: al voor gekeken?
○ Sponsoring in de vorm van gratis levering.
○ Die van de geologen doet da, zeker eens kijken daar.
Welkomspakketten eerstejaars: wat hebben ze hier al voor?
○ De lijn (folders en biccen)
○ eos
○ tandpasta
○ standaard
○ kbc (hun zak als buitenste zak)
○ donderdag om 11u dus pakketjes maken.
Hebben we contracten met de drukker ivm affiches ofzo?
○ Eens zoeken in contract van de standaard
○ eens langsgaan bij multicopy?
Proberen we nog eens een jobbeurs uit de grond te stampen?
○ Samen met hermes, of bij vtk?: zeker eens horen.
Alle sponsors voor op lidkaarten → Doorsturen naar IT.
○ In orde tegen introdag.
Alle sponsors voor in strakske → Doorsturen naar Scriptor
○ KBC heeft altijd iets speciaals voor op het laatste blad.
Is het verslag voor KBC in orde en ingediend (eerder iets voor die van vorig jaar maar ik
dacht er net aan)
Vergeet de presentaties voor introductiedag niet!
Voor WiNAdag zou ik doen dat iedereen die zelf maakt of die van vorig jaar neemt.
Welke vakken zijn er veranderd?
Affiches
○ Moeten niet gemaakt worden door pr
○ Feestjes maken hun eigen affiches enz
○ Zwart wit op A3
○ Vergeet niet: schild, sponsorbalk
○ Grote activiteiten in kleur (nu al beslissen welke activiteiten)
○ Op tijd naar PR’s sturen (liefst 2 à 3 weken op voorhand zodat die toch zeker 1,5
weken kunnen ophangen!)
○ Voor winadag
■ Samen met werkgroepen
■ Gezamelijke affiche eerste activiteiten van het jaar (hebben we hier weer
zo kleurenaffiches enzo voor?)
○ ong. 30 affiches afdrukken (voor elke sponsor die er op staat ooko 1 bijhouden,
en van elke activiteit 1tje op het vicevakje voor in het jaarverslag)
Vergeet je wekenlijkse presentaties voor de eerste jaars niet het eerste semester! (dan
ook strakskes uitdelen als die er zijn)

○

●

●
●

●

●

eerste week geen programeren: eens mailen naar prof analyse 1 en een
informaticavak zodat ge in de eerste week zeker eens bij de eerstejaars bent
geweest..
Vergeet de weekmails niet te maken, mensen die kunnen → lees hem eens na!
○ Ergens bij schulden
○ op tijd aanmaken en versturen.
maak op tijd activiteit aan!
Spammen en reclame maken via fb: iedereen nodigt alle gentse vriendjes uit. Delen via
wina, daar zorg je zelf voor.
○ Maak activiteiten aan via wina-fb
Fotos ook op fb
○ een mapje per activiteit
○ tijdens cantussen ook fotos trekken, die fotos dan enkel op wina site (en geen
foto's trekken van amoureux's enzo)
ook clubavond
○ in de weekmail (ook als er niets speciaals)
○ ook activiteit aanmaken (verzekering enzo)

Feest
● Openingsfuif
○ checken voor opkuis enzo
○ affiche: STEMMEN
■ affiche konijn: 7
■ affiche karen: 7
■ neutraal: 2
● battle!! JELLOSHOTS!!
● konijn kan het beste slikken
● twordt de affiche van konijn
■ gratis inkom moet er ook nog op.
■ En maken dat het leesbaar is.
○ shiften
■ bonnekesshift (in het begin) en vestiaireshift.
■ Vestiaire: nen euro
○ UITNODIGEN OP FB + reclame reclame reclame!
■ Isaiah staat ng niet op aanwezig.
■ Konijn werkt zijn tekstje nog bij.
● Galabal
○ Voor galabal dr wetenschappen: 8
○ tegen : 2
○ Tegen de eerstvolgende vergadering weten ze het zeker! (zaal en alles é jonges)
○ Datum: 6 maart
○ Budget
○ Comité
● NDW

●

●

○ Zit snel eens samen om alles juist te regelen en datum vast te leggen
○ Datum staat vast (zie kalender), al een optie voor de twitch.
Streekbierenavond
○ Karen is naar hopduvel gereden.
○ Verschil flesprijs en bakprijs
○ Ze heeft wel iets geregeld, ne lege bak aan bakprijs, nen halflege bak aan
flesprijs.
○ Karen heeft een selectie gekocht.
○ Glazen: 20 cent per glas
■ 60 glazen ongeveer (allemaal dezelfde natuurlijk)
○ 10 biersoorten
○ Karen maakt al een affiche
Themaavondjes: jungleavond, pyjamafeestje. … (zoveel ideetjes!)

Sport
● Sporttoernooi der wetenschappen
○ al vergaderd? Datum?
○ Datum: 1 oktober
○ al vergaderd
○ Liggen de stoelen en tafels vast van S30? Je gaat er GEEN huren, als je ze niet
vastlegt zal het jammer genoeg zonder tafels en stoelen zijn.
■ Ze liggen vast
■ STUUR MET UW WINA ADRES!!
○ Idem voor de muziek, dat kan allemaal gratis dus maak er werk van
■ Bert heeft dat geregeld bij de provincie
■ Lot is DJ, drinkt zoveel ze wil
○ Tent: van ons en van sport GBK
○ alles is opgeschoven (begint dus vroeger)
○ ook toneelspots, verlengdraad gehuurd
○ Robin gaat met Manon naar de makro de dag zelf.
■ Bitterballen, bicky's
■ drank van de geologen
○ Robin heeft en documentje met alle kosten
○ Tussen 4 vuren, minivoetbal, krachtbalwerpen, jutezakspringen.
○ Beker is besteld.
○ Planning wordt iets drukker, want we zijn met 5 kringen.
○ Shiftenlijst komt online.
■ Bar, frituur, scheidsrechter.
○ Pr kijken voor bekers.
○ Prijzen
■ 0,5 bitterballen, 1 euro drank, 1,5 euro bicky
● sport en spel voor de eerste weken?
○ 1e week: al wina dag
○ 2e week sporttoernooi

●
●
●

○ 3e week: beiaardcantus (dat lukt wel)
Zijn de truitjes gewassen?
○ Volgens Robin wel
dinsdag 23 september rond 18.00u infomoment sportjes FK
○ gegevens zijn ingevuld
Maandag 10 november IFT → reclame maken en sporters werven, mss op
introductiedag al mee beginnen (vermelden tijdens presentaties of introdag + wekelijkse
presentatie)? Idem voor IFK
○ In de voorstellingen ook vermelden en reclame maken.
○ Praesidium maakt ook reclame in hun les

Scriptor
● nieuwe rubriek: van nu en strakske
○ poezie
○ Iedereen spouwt gedichten en stuurt ze door naar Sam
● wina2, strakskes toevoegen aan de site: eens horen bij yasser
● infostrakske → alles bon?
○ Is naar de drukker
● Strakske 1: Vergeet er niet op tijd aan te beginnen (zet op de kalender ook een planning
over welk strakske wanneer uitkomt)
● veel zagen
IT
●
●

●
●

●
●

infosite: is in orde
Codesprint volgende week
○ woensdag
○ In de zeus?
Alles in orde voor introductiedag?
○ Computerlokaal reserveren
LAN der wetenschappen
○ plaats zoeken op agenda
○ afspreken met de andere IT's
David kijkt niet naar zijn GSM
○ wel zijn irc of fb
De meisjes willen een roze winapagina

Cultuur
● Eens gehoord achter de karaoke?
○ Mail is gestuurd
○ beter es bellen
○ Datum staat nog niet vast
● Cultourcataloog
○ 15 tot 21 september bestellen

●

●

●
●

Quiz: Datum + comité
○ Forum komt deze week in orde
○ Dries, bert robin, Lucas, Sam, Jorg in het comité
○ drankbeker: goed bijhouden.
○ Speciale rondes (alliteraties, thema, muzieknoten, ...)
Spaghetti / peter-meter-avond
○ Prijs: 6€ pp (leden), 8 euro (niet leden)
○ Datum: 29/09 18u
○ Saus en eten/drank: Vrijdag of zaterdag (onderling afspreken) inkopen doen en
zondag in de namiddag de saus maken en invriezen (Als we dit niet in Astrid of
de S9 kunnen doen dan bij Rani? Als het natuurlijk geen probleem voor u is
Rani.)
○ Alexander kan voor grote potten zorgen
○ Posters: Hoe dat ik het nu versta maken we één soort poster met daarop twee
logos. Overal dus de zelfde poster
○ Shiften: Ik zal een schema maken met de shiften. Ik zal het opdelen in twee,
zoals voorgesteld, 18u en 20u en dan zullen we beginnen opruimen rond 22u
zodat we een uur hebben om alles proper achter te laten tegen 23u.
Spelletjesavond komt ook nog
Cinema!!

Cursus
● 18 september wordt alles geleverd
● programmeren: probleem, want prof was laat bekend
○ blijkbaar wel al binnen
● cursussen blijkbaar wel in orde.
● Shiften cursuskot.
● Vergeet de prijzen op de website niet in te vullen
○ alexander maakt prijslijsten
● Is er een bancontact geregeld via De Standaard?
○ Ook testen 18 september (probeer gewoon een cent over te schrijven, of uw
schulden te betalen ofzo)
○ Enkel mobiel netwerk nodig
Temmer
● Verbroederingscantus der WiNA’s vastleggen
○ Jorg zorgt voor zaal
● Zijn er voldoende dooplintjes?
○ Zeker nog es tellen
● Guidorolling
○ Datum
■ vorig jaar in week 10
■ past nu ook
■ nog op kalender zetten.

●

●

○ Café’s en route
Meer praesidium - schachten contact door bv:
○ Schachten doen iets voor de verjaardagen van praesidia
■ wordt nog besproken in doopcomité
Vorig jaar: De data van de doop en doopcantus dienen ten laatste op de eerste dag van
het academiejaar bekend gemaakt te worden aan de verantwoordelijken van het FK en
de DSA
Dit jaar nog geen decreet gezien maar zal wel zelfde zijn

●

○

toch al eens de data mailen.

○

Doopdecreet: vorig jaar op de fk-site

○

Mails ondertussen wel al gekregen.

12urencantus
○

thema-uurtjes
■ alles met ne lepel
■ in het zweeds
■ drink eens uit iets geks
■ ...

●

FK cantoravond/doopgesprekken: Maandag 29/09

VARIA
●

Sam: Levering infostrakskes
○

nog eens bellen/mailen

●

Konijn: wil een kippraeses

●

Karen
○

Donderdag: we vertrekken om 17u30 in Gent (net genoeg plaatsen in de auto)
■ Eten meehebben

●

Robin wil eitjes eten

●

Jake: emailadres van maxim
○

googlen jongen!

○

info@canardbizar.be

