Vergadering dinsdag 17 november
Aanwezigen: 
Vipanda, Cara, Lexen, DavIT, Waaltje, Holland, Vechtersbaasje, Keuntje,
Blokkie, Samson, Robbedoes, Theofiel, Bertje
Te laat: 
Yasser (weeral, stomme les!) 17u45, Xenofiel 17u35
Afwezigen:
Laura is supervice ad intrim, hoera!!!!!!!
Praeses






Evaluatie verbroederingscantus
 Winak en Wina Leuven waren keitof
 De zaal was heel groot
 3 keer zo veel volk als anders
 Filii Lamberty was zelf met meer dan ons
 Konijntje was een beetje gekloot
 Konijn was zijn deel beu
 Gezamenlijk deel vond hij wel leuk (Pappenheimer!)
 We hebben Niels achteraf achtergelaten blijkbaar, oeps
 Communicatie was niet zo duidelijk blijkbaar
 Sorry Niels!
 Als ge in groep gaat, blijf dan ook in groep
Praesidiumactiviteit
 Donderdag
 Allemaal aanwezig zijn bitches
 We gaan eten in de Balls & Glory
 Omnomnom
 Daarna gaan we feesten in de Vooruit
 Xeno & Bert gaan niet mee naar Vooruit
 DavIT & Kasper komen later naar de Vooruit af
 Iedereen zal er dus wel zijn voor een deeltje
 Joepie!
 19u30 aanwezig
 Adres op het forum
FKcantus
 DavIT en Julien mogen sowieso (GRATIS zelfs!)
 Konijn gaat ook sowieso
 Hij vertegenwoordigt de WiNA
 Hij krijgt ook nog eens korting
 Er mogen nog 3 mensen mee
 We gaan loten
 De winnaars zijn: Xeno, Laura, Sam
 We gaan met 6 van WiNA in totaal zijn!
 Xeno, Sproetje: doe de SM bal mee







Massacantus
 We hebben al zeker 60 kaarten
 Dat geraken we wel kwijt
 Bestellen we nog bij? Hoeveel?
 Bestellen we er te veel
 En dan kwijtgeraken
 Of te weinig?
 20 ereleden + 20 schachten ongeveer + 16 man praesidium is al 56
 We nemen 75 kaarten dus
 Morgen nog 15 kaarten bijbestellen
 20 kaarten voor ereleden
 Stuur de ereledenlijst van deelnemers door naar DavIT
 Vrijdagavond (waarschijnlijk rond 20u) gaan de inschrijvingen open
 Werken met reservelijst
 We gaan dat duidelijk communiceren naar de leden
 De rest is voor volgende vergaderingen
Update pulls
 26 pulls besteld
 Match het schild met de letters vanvoor
 De kleuren van de letters zijn geel
 2 à 3 weken duren
 Tegen het einde dit semester
Reclame en tekstjes activiteiten
 Xeno en Robin, overlees jullie tekstjes!
 Staat soms vol met fouten
 Maak je tekstjes op tijd, voor Julien
 Nieuwsoverzicht, activiteitenforum, facebook
 Als konijn iets vraagt, doe het dan

Vice






Ereledencertificaten zijn niet ondertekend
 Ze zijn teleurgesteld
 Yasser regelt wel iets
MC kaarten voor nietleden
 We geven natuurlijk voorrang aan onze leden
 DavIT: fix iets dat enkel betaalde leden kunnen inschrijven
 Misschien een bepaalde tijd voorrang geven aan betaalde, dan openzetten
voor iedereen > Jup doen we
 Van vrijdag tot woensdag betaalde
 Daarna iedereen
ereleden lijsten op activiteiten
 Als ge kassashift hebt, vul dat deftig in
 Steek die in de kassa als ge gedaan hebt
 Anders hebben wij geen overzicht he schatjes

Penning


Subsidies
 Bij het FK weten ze het zelf niet te goed blijkbaar
 Volledig indienen, of we zijn ze kwijt
 Voor 1 december
 Factuur strakses
 Echt belangrijk
 Regel dat tegen volgende week scriptor
 Prosenior was aan het zeggen hoe goed we bezig zijn
 In zijn jaar waren de subsidies volledig opgebruikt door de Strakskes
alleen al
 Affiches
 Doen ze wat moeilijk over
 Friteuse
 Perfect subsidieerbaar
 Cantuszaal
 Kan ook gesubsidieerd worden
 Vaten niet natuurlijk
 Zaal zit in de vaten, dus misschien iets proberen regelen dat Maxim
dat apart doet
 Fuck VRG en VTK
 Wij zijn niet zo een grote kring he
 FK raadt ons aan om sowieso te veel in te dienen

Feest






Evaluatie ballen
 Beetje te veel kaasballen gepakt, oeps
 Maar de overschot viel nog mee (2 doosjes)
 Ja het is mijn (Sproetje) schuld ja
 Dat stond ook niet op de doos he
→ Google: ‘kaasballen makro’ en zie eerste link, domme Sproet
 Bitterballen waren op het einde opengebarsten
 Maar ze zijn wel opgeraakt
 Waaltje bakt op 130°
 Dat gaat zo niet he
 Bak op 180° volgend jaar
 Proficiat DavIT
 Wat een verrassing
Themaclubavond
 We doen Yasser kapot
 We gaan eens vragen of Lot in thema wil draaien
 We kunnen ook zelf wat random achter de toog wat draaien
 Aanwezig zetten op facebook lieverds
Cocktailavond








Da’s al over 2 weken zeg
Sarah heeft gisteren een lekkere cocktail gedronken (amareto, banaan en
nog iets)
 Bekers van KBC > PR fix dat
Galabal:
 Kaarten (voor ereleden)
 Zorg dat die op tijd zijn dat de vice die op tijd kan versturen
 Diner
 37,5 euro
 receptie aan tafel met 3 hapjes
 voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht
 Receptie
 Voor iedereen
 Moeten we nog voor mailen
 Misschien zelf ovenhapjes maken
 15 euro voor een kaart?
 Als ge dan niet naar de receptie komt > jammer
 Het zal sowieso die zaal zijn > bevestigen aub
 Vinanda verlaat de vergadering > doei
 Sam wil bandje zijn
 Wat verzoeknummertjes geven
 Doe wat muziek die iedereen kent
 Lucas wil misschien wel meedoen
 We willen wel geen blues
 Misschien efkes als gastartiest
WiNA’s heropeningsfuif
 Slechte naam, ieuw
 Het is gelijk eind maart
 Feestjes mogen kiezen
 We gaan ons amuseren
 De dag voor Dies Natalis
 Duidelijk communiceren over de voorwaarden
 Ergens in februari mailen
 Misverstanden vermijden
 We willen de quota afgeschaft
 Niets van consumpties, huur
 Kasper gaat naar het toilet
 Vestiaire mogen we uitbaten
 We krijgen een vat
 Dit is het schachtenvat zogezegd
 Misschien niet ideaal
 Da’s juist leuk als dat voor de schachtjes apart is
 Idee afgeschaft, we proberen in Point een vat te fixen
 Feestjes mogen een concept uitwerken
 Leef jullie uit

Cursus


Boeken ophalen
 Dat wast
 Donderdag komen ze

Sport








Evaluatie muurklimmen
 Dat was geslaagd, meer dan geslaagd
 Het was zeer tof
 DavIT deed dat verrassend goed
Evaluatie IFK volleybal
 De praeses saboteert de WiNA
 We hebben gewonnen van Politeia!
 Nipt verloren van het VTK
 De VRG heeft ons wel afgemaakt
 We hebben dat goed gedaan!!!!!
Reclame Skireis der Wetenschappen
 Probeer mondeling reclame te maken
 We hebben er 100 nodig > dat lukt wel normaal
Zwemmarathon
 Wie doet er mee?
 Iedereen met wat conditie > kom maar af

Cultuur




Evaluatie lasershoot
 Dik in orde
 Bonnekes Guido goed geregeld
 Proberen factuur regelen > subsidies
 Konijntje heeft gewonnen (terecht)
6daagse van Gent
 4 mensen gaan mee
 alle tickets geraken we wel kwijt

IT


LAN der Wetenschappen
 Volgende week
 IT’s kunnen geen posters maken > lang verhaal, veel zever, komt wel goed
 1 week op voorhand mailen naar DICT voor switches (Chemica zaagt, ze
weten niet goed waar ze mee bezig zijn)
 Kabels van S10 liggen in de kelder
 Holland heeft keihard geniest









Hoe staat het met het in orde maken van het forum?
 Vorige week bugs eruit gehaald
 Iets met veel nerdtaal maar het komt goed
 Enters moeten gefixed worden, doorlopende tekst is onaangenaam en lelijk
Foto’s
 Plaats dat eens online
 Als ge tijd hebt he IT
 We hebben al heel veel gezaagd
 De links staan al in het forumtopic
De server is uit de S10 gehaald
 Laat hem niet vallen jongens
 Joepie, nen deftige computer
Zorg dat er een muis is
 Niet iedereen kan werken met een therminal

Schachtentemmer


Evaluatie Nadoop
 Buitendoop was in orde
 De vegetarische pap was kieziger dan de gewone
 Informeer eens bij schachtje over de reactie van de ouders over het
ziekenhuisavontuur
 Dat we geen problemen krijgen
 Konijn regelt dat met het FK
 Er is al 2 jaar op rij iemand afgevoerd
 Drank is tof
 Maar misschien moeten we wat beter opletten
 Er zijn veel schachten (nadoopschachten) slecht gegaan
 Denk misschien eens na over andere concepten
 Minder alcohol en meer vuilere strafjes misschien
 Lichtere drankopdrachtjes en meer
 Kunnen we misschien beter inschatten en bijsturen
 Neem het mee naar dc volgend jaar
 Schatjes eet eens voor ge gaat cantussen!
 Veel schachten bierimpotent verklaard
 Die moeten nog wat leren drinken he
 Sommige mensen hadden problemen met bier binnenhouden
 Feliciaan kan geen koprol doen
 Praesidium gedraag je wat!
 PR’s please, da’s grappig voor efkes maar der is ne grens
 Er zijn veel mensen ambetant, maar steek wat variatie in uw
ambetantie
 Dan blijft het leuk
 Laura en Kasper vermijdt elkaar op het einde van de cantus
 Blablabla, we waren echt wel braaf (neen, nvdp)





Konijn kan niet tegen “Met dooie dieren” (jawel, maar niet 326 keer op ene
cantus, nvdp)
 Verkoop van 2 overige schachten
 Op een gewone clubavond
 We proberen dat
 Op cocktailavond: veel volk
 Misschien wel te chaotisch
 We doen dat vroeg, om 9u
Guidorolling
 Volgende donderdag
 Oeps, shit
 Konijn gaat hem (proberen) gedragen
 Haha
 Lol
 Yeah
 Sure
 Not
 Da’s enkel schachten en doopcomité

PRExtern


Hij heeft niets te zeggen
 Joepie
 Iedereen blij

PRIntern





Ductape kopen
Plakband kopen
Tekstjes weekmeel op tijd doorsturen
Activiteiten op hoofdpagina website

Scriptor





meer van dat in de Strakskes (ah ja ‘van dat’, lekker duidelijk)
 Meer pagina vullen
 Strakske was wat dunnekes
Nieuwe deadlines staan op forum > check het redactieforum
Factuur aan Alex bezorgen voor 1 december svp

Varia


Lustrum
 Sponsortocht
 Papieren eindelijk in orde






 Lees dat eerst eens deftig
 Alles in TWEEVOUD!!!!!!
 Als er te weinig zijn, melden aan Julie dat hij op tijd kan printen
 Voor het einde van dit semester!
 Clublied
 Xeno en Julien gaan iets schrijven
 Julien gaat er Frans in steken
 Een Frozen versie
 Systeem uitwerken over hoe we het gaan verkiezen
 Forum
 Alex stuur nog eens de lijst van leden
 Alex: nog een vergadering dit semester plannen
Nieuw nietjesmachine
 Julien koopt een nieuwtje
Evaluatie Hermescantus
 Joepie
 Sfeer
 Ambiance
 DavIT is verliefd op Benny
 Ze hebben al eens gekust, oeeeeeeeeeh
 Benny is dat wel vergeten
 Maar DavIT heeft hem eraan herinnerd
 Ik zie hier iets bloeien
 Cuties
 Julie heeft met een SMbal in zijn mond op de grond gerold
 Er waren zelfs schachten
 Mohow zeg
 Konijn doet te weinig bezoekende cantussen als praeses
 In het tweede semester gaat hij dat wel beter doen (slechts één vak in
tegenstelling tot vijf, nvdp)
 Hij vindt het zelf ook spijtig
 De schachtentemmer was massas irritant
 Niet enthousiast genoeg
 Foei
Datum trouw Yasser + Maggie
 Ze zijn nog maar een week samen ofzo
 Maar we zijn wel uitgenodigd sowieso
 Kijk op de WiNA kalender als dat past
 We maken er een toffe activiteit van
 Ze willen hun eigen trouw regelen
 Seks voor of na het huwelijk?
 Ze zijn er nog niet over uit
 Konijn en Sarah kunnen we laten trouwen
 JAAAAAAAAAAA
 Kasper wil bruidsmeisje zijn
 neen (nvdp)





Praesidium motivatiebord/systeem
 Negatieve streepjessysteem
 Blijft, zit in orde
 Maggie en Sam krijgen eentje bij
 Positieve streepjessysteem
 Doe dat voor de meest random redenen
 Hou het luchtig en leuk
 Prijs: de eer
 Yasser’s mening
 Verplicht is niet zo mooi
 We zijn nog altijd vrijwilligers
 Iedereen moet mogen meebeslissen
 Niet enkel de praeses
 Iedereen moet achter het systeem staan
 Konijn’s reactie
 Hij vindt verplicht ook geen mooi woord zoals hij al gezegd had op
praesidiumweekend
 Maar we willen wel geen herhaling van 2 jaar geleden
 Het is soms echt nodig om te verplichten
 Met 3 op ne clubavond is niet mooi
 Konijn is wel niet zo streng
 Hij heeft het wat moeilijk met mensen die andere plannen maken voor
andere clubs/ kringen terwijl wij ook activiteit hebben
 Wanneer de keuze gemaakt werd om voor een praesidiumfunctie te
gaan, werd eveens een keuze gemaakt om een heel jaar
verantwoordelijkheid op zich te nemen, iedereen wist dit op voorhand
en kon hier lang genoeg nadenken, neem die verantwoordelijkheid
dan ook op, er is nog altijd een verschil met vrijwilligerswerk (nvdp)
 Het doel van een praesidiumactiviteit is niet bedanken (het is dan ook
niet echt op kosten van WiNA maar onszelf) maar eerder om
groepssfeer in het praesidium te brengen en houden, dit gaat niet als
vele praesidiumleden die dag plannen maken voor activiteiten van
andere verenigingen ondanks ze wisten dat het praesidiumactiviteit
was (nvdp)
 Motiveer jezelf wat om zo veel mogelijk te komen
 Wees eerlijk als ge een streepje verdient (zowel positief als negatief)
 Cantussen verplicht?
 Goh, tja niet per se
 Maar als ge liever bij AB cantust dan bij ons, da’s wel niet schoon
 Ge zijt zelfs ne WestVlaming, how zeg
 Bertje toch
 De AB zijn tweede favoriete club noemen
 WestVlaanderen ex!
 Praesidium wordt verwacht op clubavonden en op evenementen waar er
shiften moeten gedaan worden of gehlopen worden met opzet/opkuis
Verbroederingscantus met een andere kring?






We kijken of er budget en tijd is
Het is misschien wel al een beetje te druk
En ne datum in de CB vinden is ook niet zo makkelijk
 Volgeboekt
Met VPPK? WIJVEN!
 Ze waren wel enthousiast daar
 Zij hebben een akkoord in de Delta

