Vergadering
Aanwezig: Jorg, Dries, Alexander, Xeno, Konijn, Sproetje, Isaiah, Opperhop, Lucas, Sam,
Sarah, Birt, Rani, Davit
Te laat: Karen, Jake
Praeses
● Jake heeft een afspraak bij de kapper
○ LEUGENS!!!
○ HOMO'S!!!
○ Lucas gelooft da wel
■ want hij is goed gekleed
■ conclusie: davit gaat niet naar de kapper
● Evaluatie Beiaardcantus
○ we hebben emmers 'gevonden'
○ Zelfs bijna die van den astrid
○ glitters zijn tof
■ en smerig
○ Iedereen content
○ volgend jaar 30 kaarten nodig
● Keldernetheid
○ deze en de kleine
○ zie verder (cultuur)
● liftwedstrijd amsterdam?
○ Weer die hollanders
○ we zijn daar blijkbaar in trek
○ deze keer een groep IT'ers in Amsterdam
○ Geen datum ofzo, willen gewoon komen zuipen in gent
○ en ze vroegen of we mee willen zuipen en eten
○ Hun concept staat ook ng niet op punt.
○ Spullen kunnen op konijn zijn kot
○ De zeuskelder is ook nog tof
○ mss een jobke voor de zeus
○ hier ook wel enthousiasme
○ Isaiah wil enkel als er bio-wiet is
● streepkestussenstand
○ Isaiah: 1
○ Opperhop: 1,5
■ jenevervoetbal zijn geen verplichtingen!
○ Lucas zet ook nog nen bak voor de handdoeken
■ daar wachten we wel al lang op

■ nen bak orval zelfs
■ en drie bakken!!!
●

●

Vice
●

●

●
●

Vesten
○ nog gene mail gehad
○ jorg mailt ng nekeer
○ en tis alfabetisch.
Morgen FK opening
○ gratis eten en drank
○ enkel voor praesidia
○ 19u in de therminal
○ en toespraken enzo
○ Q's is blijkbaar ook failliet

Ereleden → tussenstandje?
○ wachten op jana
○ stijn vansteelandt?
○ frying
○ pietje
○ nog eens gemaild.
Prime quiz
○ vuurtje voor hotdogs
○ ze mogen!
De astrid vraagt frituur voor bitterballenavond
post is gehaald
○ Sarah heeft wss wel een boor
○

Penning
● Dries moet nog 16 euro (beiaardcantuskaart sjappie)
● wetenschapskringen
○ is gemaild
● Nog binnengekomen aanmaningen betalen
○ in orde
● Iemand is naar de aldi geweest met de kaart
● binnengekomen factuur suffys betalen (20% gekregen dus is wel de moeite)
○ onthouden voor volgend jaar
○ Dankuwel Hélène!!!
● 347,36 van karen aan alexander
○ leeggoed van de streekbieren
○ Een 200 euro winst op de streekbieren, woopwoop
● Hoedjes zijn ook weer te koop: 10 euders!
PR
● sponsorende snackbar overpoort

●

●

●

○ Xeno is langsgeweest, ij was er nie
affiche doorsturen naar maxim voor op scherm
○ pizza, bitterballen, streekbieren, zulke dinges.
○ In jpg
Ledenvoordelen lijst maken en doormailen naar de IT
○ is klaar, wachten op die van de overpoort
○ We krijgen ook ng ne kaart van de standaard met 10 procent korting
○ ne foto van de barcode is ook genoeg
■ naar volgend jaar: mee op de ledenkaart?
■ Mag die barcode online
■ en mag die op de lidkaarten volgend jaar?
Prijzen voor de quiz
○ standaard
■ iets groot, we zijn benieuwd
○ kbc

Feest
● Evaluatie streekbierenavond
○ was goed
○ konijn stinkt
○ en ij is autistisch
○ 9 bakken verkocht.
○ 200 euro winst
○ alle shiften gingen goed
■ bakken wegdoen enzo
■ glazen wassen: mag van in het begin.
■ Er staat ng 1 glas op karen haar kot
○ koffiebier verkoopt niet zo goed blijkbaar
● Galabal
○ ze gaan eens langs
○ zaal 50 euro goedkoper
○ jorg zet dries in de galabalgroep
● Pizza-avond
○ ze zijn 5 minuutjes binnengeweest
○ da kon ook op ne clubavond
○ begint om 20u
○ beginnen met 30 pizza's
■ da graakt zeker op
○ computer moet er zeker staan
■ vorig jaar was scherm kapot
○ lot wil mss draaien in ruil voor pizza?
■ We vragen het haar eens
■ tis geregeld
○ shiften tot 11u

Sport
● sport en spel
○ morgen: tussen 4 vuren
● sportoernooi
○ lot heeft ne beiaardcantuskaart gekregen
○ frituur uitkuisen
● IFT
○ praesidiumkamp is om 22u, na de basketfinale
○ ge moet met 4 zijn
● IFK’s → reclame voor sporters?
○ LoL is heel populair
■ is enen die diamond speelt
■ en hij heeft vriendjes!
■ Opgepast: niet te veel externen en moeten van Ugent zijn
○ tafeltennis
■ binnen 2 weken de woensdag
■ Robin zoekt mensen
■ dr is een mss-schacht nie megagoed is
■ Opperhop stuurt ng ne mail met alle sporten.
● “We doen mee met da en da, als ge tgoe kunt, ….”
■ Ook activiteiten aanmaken enzo!
● 2 november
○ casinodinges in t Gusb
○ niet van t FK
○ een nieuws en een fb bericht zijn in de maak
● skireis
○ tzijn dutsen precies
○ ze zoeken nog monitoren (snowblend)
■ gratis, maar ge moet shiften doen enzo
○ In de lesvrije week
○ 455 euro
○ 200 km piste
○ Opperhop is boos
○ nu de moment op reclame te maken
○ externen zijn ook welkom
■ Davit zijn papa gaat mee
● Tekstjes op tijd, en activiteit, en overal aanpassen!!
○ en niet allemaal beginnen met dus en we gaan ...
Scriptor
● Strakske 1
○ nog woordje van de praeses nodig
○ nog van feest en sport (Opperhop!)

○

○

Temmer ook
■ voordoop 2 mss, eens horen bij de dichter
■ vrije versies opschrijven
oplage: 250
■ dries stuurt nog hoeveel er apart moeten liggen

IT
●

●

●

LAN der wetenschappen
○ al gemaild
○ nog geen datum
○ desnoods wa dominant zijn
Webpagina ledenvoordeel
○ er is aan begonnen
○ wina2 was belangrijker
○ lijst ledenvoordeel naar davit doorsturen
■ davit maakt ne interface
Er staat nog altijd geen schild op de website
○ michiel is er mee bezig
○ irrelvant

Cultuur
● Lazertag: praktisch?
○ Online, inschrijvingen staan open
○ Lucas vraagt nog nekeer wat hij bedoelt met 2*40 minuten
○ 18 euro per persoon
● Opruimen leeggoed spaghettiavond
○ Karen???
● Karaoke
○ Op de site staat er blijkbaar da de karaoke vernieuwd is.
○ Hij gaat nog eens langs
● quiz → praktisch
○ straks quizvergadering
○ gaat goed vooruit
○ mooie slides maken
○ centauro
■ reservatie is aangevraagd, nog niet ingediend
■ iets raars, want normaalgezien kan lucas dat niet
■ vergadering van de DSA
● nog papierwerk voor de bank, centauro
● speeddate
○ mails staan op fkgent.be
Cursus
● KBC pakketjes opruimen
○ desnoods in de kelder zetten voor volgend jaar
● jullie kot ook opruimen

○ want nu is t een stort
● We zijn niet de goedkoopste op de markt (dus verkondig dat niet)
○ want eerstejaars denken van dat we dat wel zijn
Temmer
● Evaluatie Voordoop 1
○

dr zijn er keiveel
■ 26 aanwezig
■ -1, de sukkel
■ nog ne slimmerik die twijfelt
■ ook veel mailkes gekregen
■ momenteel 33 met een verkleedopdracht
■ nog één van opperhop zijn verdiep, mailen naar rani!
■ Ook eentje uit leuven (vriendjes van)

●

○

klachten van de profs

○

Liefst melden als er iets gebeurd

○

opletten dus voor de proffen die nog lesgeven om 20u30

Voordoop2
○

nog mailen naar de proffen
■ informatica: pakt peter dawyndt

○
●

schachten hebben ook mail gekregen

openingscantus
○

aantal boekskes: 25 (ze kijken wel per 2)
■ vorig jaar bij topcopy
■ niet plastificieren
■ zelf gaan printen

●

○

Karen maakt jelloshots

○

Ook cocktailavond van de AB in de CB

Lintjes moeten ng afgehaald worden
○

Sarah gaat daar om

○

dankuwel sarah!!

○

Sarah krijgt geld om er om te gaan

VARIA
●

Sarah: nog betalen voor lint van michiel

●

Nieuw cantorlint voor Lot

○

da kan nog wel een jaar aan

●

nadoop met glitters :D

●

Opperhop
○

ontgroening: kielen met gedrukt schild?
■ Er wordt voor gekeken

○

broodjes van de bicky vervallen binnenkort
■ meenemen die handel

○

Robin wil nieuwe ballen
■ want de zijne zijn slap
■ nieuwe kopen
■ en niet op in het netje te laten zitten, glijk die spidermanbal
■ Xeno doneert wel iets

●

Hoedjes: verkopen op de ontgroening

●

Geen wina-foto's liken als wina
○

over de fb pagina gesproken

○

pr, gebruikt da eens

●

Als ge wina2 gebruikt: gewoon op ja klikken

●

Konijn: wiskundemopjes op de pizzaavond

●

○

meetkunde voor dummies

○

tis lame

Jorg: Konijn heeft na de cb-cantus aangeklopt bij jana, in zijn onderbroek, en met een
bus glijmiddel
○

●

twas ijdele hoop, tis naar t schijnt niet gelukt

Tis gedaan!

