Vergadering
Aanwezig: Jorg, Dries, Carah, Opperhop, Maya, Sam, Lucas, Birtje, Rani, Sproet, Alexander,
Davit, Xeno, Jake
Verontschuldigd: Karen
Praeses
● Streepjes en stickertjes
○ Xeno streepje bij (te laat op clubavond)
● Infodag ICC
○ Ik heb de mail nog eens grondig gelezen en het is enkel voor fysica en
sterrenkunde en ze vragen gelijk enkel mensen uit vakgroepen en personeel
precies, de mail van beatha moet dus nog komen denk ik ;)
● dies natalis tour
○ ze komen reclame maken op de sterre
○ fk zorgt dat alles aanwezig is
○ bitterballen, hotdogs (met picollo's van helene haar bakker)
○ Wordt voorgesteld aan de andere wetenschapskringen
○ één tent
● 12urencantus
● Evaluatie Bicky’s @ S9
○ alles verkocht
○ 163 verkocht
○ ongeveer 160 winst
○ een vat een vat een vat
● Groot Gents Studentendictee op dinsdag 24 maart, deuren om 19 uur, start 19.30 uur.
INSCHRIJVEN!
○ Sam doet verplicht mee
○ we zien nog of we iets kunnen winnen
● galaavond der studentenvereningen
○ veel gratis drank t schijnt
Vice
● ereleden activiteit
○ kaas en bier in de V2
Penning
● afrekenen verbroederingscantus
○ 143,5 per kring
● centjes van de cursusjes staat op de bank
● chavroux en smeerolie op jorg zijn schulden
● nacht der wetenschappen: penning heeft alles
● rani heeft nog een rekeningske voor affiches

● xeno is in t zak gezet
Cultuur
● evaluatie brouwerijbezoek
○ super opkomst
● cinema
○ birdman (waarschijnlijk)
○ inschrijvingen
○ 5 euro film
○ student cards boeit dus niet
○ voor de zekerheid vroeg op voorhand reserveren
○ 3 dagen op voorhand inschrijving afsluiten
○ laura, schaam u voor alle wetenschappers
Feest
● Evaluatie Ketnetclubavond
○ konijn was heel schattig
○ vreed geslaagd
● croque ‘n roll
○ yolocroque: met spaghettiesaus
○ prijs en startuur nog eens delen enzo
○ 21u
○ croque machines komen wel in orde, konijn zaagt nog wel bij iedereen
○ iedereen op rolschaatsen, we zijn toch verzekerd door t fk
● galabal
○ jorg heeft nog 13 euro voor de winakas (2 kaarten verkocht, van 1tje al geld
gegeven
○ een beetje paniek want iedereen was uitverkocht
○ konijn heeft ook het geld van uit het cursuskot gepakt
○ shiftenlijst is gemaakt.
○ Jorg en opperhop wisselen van shift
○ iedereen is er om 21u30
○ eten: startuur op fb zetten
○ aan de cest f'ou
Sport
● 12UL
○ opperhop komt met zijn kop op een poster
● loopteam
○ activiteit aanmaken op de winasite, dan zijn we verzekerd
○ 4 dagen op voorhand aanmaken
● ifk squash
○ sturen naar opperhop
○ lucas in van 1994, nieuwtje van de dag
● de kerel van fk sport
○ beker voor kleinste kring wordt spannend
PR

●

Welke affiches moet je nog krijgen?
○ Voorlopig niets
● camera op de bureau in de kleine kelder
● foto's van ketnetclubavond staan op de camera
○ WinSCP om op wina2 te geraken
● rani moet nog affiches van winaweekend ophangen
Scriptor
● strakske 3
○ rani moet nog iets indienen
○ ne column
○ de bicky's moeten er ook nog in
● lucas wil 50 cent lenen
IT
● LAN der wetenschappen
○ chemica is stom
○ 2 reservaties, 1tje voor middernacht, 1tje na, en die voor middernacht is
afgewezen
○ gewoon eens bellen, en proberen te regelen (morgen binnen de kantooruren)
○ anders komt de it ook nog nekeer op zijn knieen zitten.
● Ge moogt de rechten van de vice en de praeses afpakken van gotcha
Cursus
● ze moeten op evaluatie bij hansje van de standaard, want hij gaat weg
○ volgend jaar nog met de standaard?
■ Waarschijnlijk wel nog
■ tekenen pas tegen de zomer
○ zeker vragen voor een nieuw contactpersoon
Temmer
● niets te zeggen
●

vat van de point is nog niet geregeld
○

want ge moogt daar wss niet binnen in een minnie mouse kleed

●

woensdag vergadering doopcomité

●

12 uren cantus: prijs aanpassen

●

verslag verbroederingscantus der wina's voor sammeke

VARIA
●

●

WWW: zijn de activiteiten in orde?
○

Inschrijven!!

○

een prijs? 50 euro

opperhop: de sport van de chemica zegt da t in orde was

●

●

konijn: openingsdans?
○

Europa van santana?

○

Ed sheeran?

○

Als ge niks meer hoort: thinking out loud – ed sheeran

davit: alexander heeft 30 seconden door dat hij rechten heeft, en het gotcha systeem is
verneukt

●

xeno: jorg doet mee met de ontgroening van den ab

●

jake: danku bert voor de blowjob

