Vergadering
Aanwezig: Dries, Jorg, Xeno, Davit, Carah, Rani, Bertje, Opperhop, Sam, Alexander, Konijn,
Lucas, Isaiah, Jake, Laura, Karen,
Praeses
● Streepjestussenstand/stickerbord
○ stickers voor: Laura 2, Rani (voor het bord)
Vice
● sinterklaas
Penning
● subsidies binnen?
○ Beest
● Afrekenen massacantuskaarten: tussenstand
○ nu al 20 verkocht
○ op fb zetten dat ze moeten komen betalen
● gisteren 54,5 van de sportjes
Cultuur
● speeddate der wetenschappen: al iets gehoord?
○ Nee
○ nog een herinneringsmail sturen
○ reminder: galabal is 6 maart
○ week 4 van t semester dus al
○ dus speeddate moet in week 2 of 3
○ nu al regelen
○ stalken die mensen
○ en ook de feestjes stalken
○ de praesessen worden ook gestalkt
Feest
● Evaluatie jungle avond
○ heel fijn
○ tof systeem met het shiftjes verdienen
● cocktailavond
○ shiften staan online
○ elke cocktail is een alliteratie en een kleurke (zie dop en etiket)
○ de mensen zonder shift steken hun hand in de lucht
○ zij krijgen bakshift, dus als er teveel rommel is, bij de vermeylen bij t glas gaan
gooien (op commando van konijn en karen)
○ voor 1tje is t 2,5 euro, of 5 voor 10 euro (met bonnekes)
○ prijslijst, vuilzakken, plakband
○ affiche, de dag op voorhand is nie nuttig
■ maar iedereen was precies in congé bij de standaard
○ eerst ijs en dan drank, een half bekerke ijs

Sport
● zwemmarathon
○ jammer da we nie 4e waren
○ maar 5es is ook goe é
● ifk minivoetbal
○ vtk afgemaakt
○ opperhop heeft 4 goals gemaakt
● badminton
○ deze middag nog plaatsen kunnen claimen
○ de chemica is aant dutsen
○ we doen met 5 mee, en goeie
○ domme fk
● skireis
○ maxim en schana gaan blijkbaar niet mee
○ opperhop neemt alles over
○ nu zijn we up to date, woohoow
○ trekt alles maar uit die hun handen
○ jorg leidt de cantus
○ en mag de vaten zetten
PR
● affiches: zie feest
○ affiches dus vroeger laten drukken
● bekers: kan maar tot 4u bij de kbc
○ vroeger bekers vragen dus
● overzichtje van t 2e semester in de weekmeel
● skireis ook in de weekmeel
● er wordt iets gemaakt voor www
● als er speeddate der wetenschappen is, moet er voor de intersemestriele een affiche
ophangen.
● Also, als ge een affiche een kleur moogt maken, zet er dan kleur op
○ Niewaar, Lucas
● standaard heeft lelijke witte randen
● galabalaffiche, moet in week 1 ook ophangen
● opperhop mag xeno zijn puntje gebruiken
● een affiche voor 1 dag (bv, jenever), heeft geen nut
Scriptor
● strakske 2: uitdelen, wanneer?
○ Konijn en lot moeten nog tekstjes doorsturen
○ alles moet nu ook weg
○ 50 voor de ereleden apart
○ maandag moeten ze er zeker zijn., dan worden ze uitgedeeld in programmeren
● de paginanummering is inconsistent

○
○

vindt davit
gene stress, da komt nog goe

IT
●

LAN der wetenschappen
○ de andere it's gingen het nekeer vragen
○ nekeer testen welke dagen best gingen
○ de datum da voor ons het best is, stuurt da door naar jorg, die port de
praesessen
○ en kijken in de therminal voor weekdagen

Cursus
● Alles vlot aan het binnen krijgen?
○ Alles komt in orde
○ cavaat
○ carah en sproetje gaan mee skien, maar da s geen probleem voor de leveringen
precies
Temmer
● evaluatie Guidorolling
○

meeste schachten waren aanwezig

○

doopcomité was redelijk zat

○

konijn heeft gespougd op rani aar vest

○

ontbossingen?
■ Konijn (ontborsting)
■ Laura (moet 2 keer)
■ tijd tot na de blok, dan kunt ge t late groeien
■ michiel moet ook een potje

●

○

konijn heeft niet met moira gepoept

○

hij heeft wel gekotst in de cuba

Massacantus: communiceer naar de schachten die meegaan
○

●

16u30 moeten ze er staan

Kasper zijn doopshizzle
○

hij krijgt nu al zijn lint

○

volgende cantus dan nog het officieel stukske

VARIA
●

Iedereen heeft een mail met naamke
○

Isaiah heeft het nog een keer

○

richtprijs is 5 euro

○

Konijn zijn schaamhaar is 10 euro waard

○

en iedereen neemt iets mee
■ da mag alles zijn
■ er is een frietpot, Jorg gaat om frietvet

●

DavIT wil Sarah haar paginas afpakken

●

Als ge dingen van de muilgraaf wilt halen, dan mag da.

●

Er komt een pagina met in t groot en roze en met glitters: LUCAS IS GAY

●

Isaiah: ge moet niet per se iets legaal geven voor secret santa

●

Wim het WiNA-lint is hilarisch
○

michele komt vanavond met het lintje

