Vergadering dinsdag 29 september
Aanwezigen: volledig praesidium
Afwezigen: niemand
Voor aanvang: Maggie heeft vagina
Praeses











Huidige streepjesstand
 Laura, Kasper & Julien: elk 1 streepje
Evaluatie introductiedag
 alles ok
 konijn zet op de wiki: meer broodjes ham/kaas
Evaluatie WiNAdag
 vorige jaar was ‘t beter weer
 voor veilig zijn toch A3 reserveren volgend → update wiki
 eerstejaars gaan ophalen na de les en naar BBQ brengen (indien niet in S9)
→ update wiki
 Informatica was precies verkeerd geinformeerd → Maggie zoekt de bron (wa
ne sherlock dade!)
 wel ne plezante avond
 konijn update wiki met vlees hoeveelheden
Evaluatie spaghettiavond
 Een beetje heel vroeg afgesproken
 heel goeien avond
 hoeveelheden waren in ok
 update wiki met hoeveelheden
 Astrid mist een patattenmesje: niemand heeft dit tegengekomen, niemand
heeft er een teveel meegenomen
 goed systeem met spaghetti in de bak te doen
 mensen die kunnen koken aan de potten zetten is ook wel praktisch om zeker
te zijn dat de pasta goed was
 meter & petersysteem
 iets te weinig fysici meters &peters
 alexander klaagt bij vvn dat keuzevakkenavond op zelfde avond was
 leuk systeem
 basilicumplantje was een top idee
CBcantus
 20u30 vanavond (29/9)
 sam doet maar een deeltje
 sam heeft een bladje met liedjes geregeld
FK Openingsreceptie
 Morgen 30/9 om 19u
 Valt samen met lustrumvergadering












 Sam gaat naar openingsreceptie
 Na lustrum sms’en we naar sam of ‘t nog leuk is en dan komen we ook af
Infosessie DSA
 Voor praeses, vice & penning
 donderdag 1/10
Beiaardcantus
 Bert is de loser die te laat ingeschreven
 Alex heeft de kaarten betaald
 Xeno & konijn: bier en zedenmeester
 Konijn contacteert Beno voor kaarten
Vul wiki aan
Algemene inzet praesidium
 Goed op spaghettiavond
 Konijn heeft de indruk dat hij de papa is van een bende kleine kinders
 Zie allemaal zelf een beetje werk
 Opkuis: samen gaat dat allemaal rapper
Datum praesidiumactiviteit
 datum
 woendsdag 18/11: 9 stemmen
 donderdag 19/11: sowieso minder
 suggestie: cavacantus
Dag/uur van volgende vergaderingen
 dinsdag 17u30
 eerstvolgende vergadering over 2 weken

Vice









De ereleden hebben hun erelidkaart nog niet
Langs (ge)gaan bij proffen
 morgen samen met konijn om 15u
Julien is impotenter
Budget ereledenactiviteit
 max €30
OZCs
 navragen datum maxim
Nieuw clublied
 ereleden vragen dit
 wordt besproken op wina 80
Ereleden moeten beter op de hoogte worden gehouden

Penning





Linten op schulden
Cava op Konijns schulden
Vat met de geografen regelen
FK Penningsysteem





 Alex kan dit gebruiken om in te lopen
Hoe staan we er budgetair voor?
 We staan er nog altijd beter voor dan afgelopen jaren
Spaghetti: €300 winst
Wouter wil kmvergoeding
 Wouter moet zijn km doorgeven
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Cursus



Lukt het een beetje?
Hou jullie kot proper
 als ge op bezoek komt moet ge zelf opkuisen ook

Sport









Verslag sportvergadering
 reglementen: enkel bij ploegsporten mogen externen nog meedoen
 IFK’s: plaatsen beperkt
 IFT met een thema:
 praesidiumkamp
 wss met water
 minstens 2 dames
Eerstjejaars aanmoedigen om mee te doen met sporten → presentatie samen met
julien doen
 ma 14u30 A2
 ma 17u30 A0
SDW: hoe staat het ervoor?
 grasveld aangevraagd
 lot draait
 tent, friteus en bekers gaan we nodig hebben van ons
 vragen in de groep of iemand frigos kan regelen
 verdeel en heers tussen de kringen
 evenement maken, spotlight etc
Zet de IFK’s op de kalender
Andere sportactiviteiten
 4/11
 2/12

Cultuur


Cultuuractiviteiten
 zet activiteiten op kalender





6daagse: ja of neen?
 10tal tickets
 jep: de rest gaat naar de clubavond
lasershoot/paintball (welke van de 2, vorige keer is hier geen beslissing over
genomen).
 lasershoot: want korting met guido
 claimt een datum

IT






David kijkt voor nieuwe pc voor cursusjes
Evaluatie ledenregistratie
Help die Sven een keer
Wat is dat toch met die ongekende symbolen/tekens op de site
LAN der wetenschappen
 geografen reserveren lokaal
 WiNA doet technische shit
 mss een ontbijt

Schachtentemmer




Voordoop I
 donderdag vergadering 17u15
Openingscantus: Affiche, spotlight, evenement
24urencantus
 12 tot 12
 konijn zoekt oud senioren en temmers → w
inalia
 konijn regelt de fanfare
 xeno regelt thema’s

PRExtern




CVdatabase
 VTK:
 500 cv’s
 500 euro
 categorieën
 richtingen & minoren
 prijs per categorie (grootte, soort)
 3 jaar niet upgedate → verwijder cv
KBC vlag: zorg dat die overal ophangt

PRIntern


(Klas)foto’s
 staan op julien zijn laptop
 jaar & richting op foto’s plaatsen







 zowel op wina & wina2 & fb plaatsen
Haal affiches van voorbije activiteiten terug weg
WiNApresentaties: wat na week 4?
 zoek een oplossing voor fysica: want die hebben dan geen programmeren
meer
Durf hem nog ene keer te vergeten en het zal uw beste dag niet zijn
Camera
 er ligt nog een in ‘t cursuskot normaal

Feest






Evaluatie openingsfuif
 slechte datum → weinig volk
 hoogpraesidium zit nog eens samen met de Twitch
 afspraken op papier laten zetten
 ‘t was wel leuk
Kasteelavond
 alles aan 2.5 euro
 shiftenlijst
 doopcomite: latere shiften
 12 glazen door kasteelbier geleverd
 wouter checkt of we er nog kunnen krijgen bij kasteelbier
 anders de rest bij de leverancier vragen
 vragen aan maxim
 glazen afwassen
 frigo, wanneer koud zetten etc
 bestel 8 bakken
Galabal
 zaal: ‘t Karelshof

Varia




donderdag drank terug brengen: alex & julie
konijn is een stresskonijn
theo heeft nu ook nen auto in gent

