Vergadering dinsdag 1 maart
Aanwezigen: 
schacht Thomas, Alex, Xeno, Sam, Lucas, Nanda, Bert, Blokkerdeblok,
Maggie, Robin, Theo, Eskimo the Walrus hunter, Yasser, DavIT, Sproetje, Happie
Te laat:
Afwezigen:
Shara
Praeses







Laat de praesestafel hier maar staan
 Konijn heeft hier eduroam
Theo geeft een verjaardagsbak → go Theo
 21, joepie!
Huidige streepjesstand
 Geen nominaties
Bicky’s @S9
 Stond nog niet op de kalender
 Dinsdag voor de paasvakantie
lnfovoormiddag Fysica en Sterrenkunde
 Zaterdagvoormiddag in lustrumweek
 Blokkie informeert eens bij detaverniers

Vice


Datum ereledenactiviteit + galabal meedelen met ereleden

Penning




Sporttoernooi der Wetenschappen → facturen met andere kringen geregeld?
 Da’s in orde
Alex is een beetje ziek, neuter!
Geografen hebben nog steeds geen rekening voor A3
 Zal wel nog komen, meestal vrij laat (soms maanden later)

Feest




Jeneveravond: vergessen sie das pepferjenever nicht
 Geen appel, da’s overal op
 Lijsten met keuzes maken ze straks
 Maxim heeft mss zelf een glascontainer, Laura checkt vnv
 Rest van het vat van vrijdag vanavond
 21u30
Evaluatie kroketavond
 Xeno heeft zijn gratis kroketten niet gekregen vorige week
 Omdat hij het niet gevraagd had







 Krijgt shotjes in de plaats vnv
 Heel succesvol
 Omzet volgt (spannend)
 David had na 14 genoeg
 Garnaalkroketten bevatten weinig tot geen garnalen
Heropeningsfuif
 Sarah had gemaild voor promo
 Affiche zou midden volgende zeker moeten ophangen
Hou de wiki up to date
 Laura vindt de wiki moeilijk
 Maar ze regelt het
Foute top:
 Gratis vat: mabaja
 Zeker nog 1 over bij CB, mss nog een als lustrumsponsoring
 Mogelijks overschot van 24ucantus dat we kunnen gebruiken
 Prijs voor foutste aanwezige: 5 shotjes op shotjesavond

Cursus


Anekdote waardoor we €13 winst hebben (iemand moest zijn wisselgeld niet hebben)

Sport







Extra activiteit
 16 maart
 Cubtoernooi
 Meerdere sets nodig: prime heeft er een
 Sam gebruikt zijn connecties eens
Evaluatie zwemmen
 Blokkie vindt da we deftig gezwommen hebben
 Sproetjes is relatief beter dan blokkie, maar absoluut wrs niet (ze is een
meisje)
Maak tekstje voor IFKactiviteiten voor in de weekmeel
Binnenkort esports
 25 maart (vrijdag voor paasvakantie)
 Externen toegelaten (wrs met limiet)
 LoL, counterstrike, hardstone, …
 in therminal
 Sportjes kijken of er deelnemers zijn
 Bert Vervaele kent veel gamers: hem eens contacteren

Cultuur


Quiz


hoofdprijs: striptease van Vinanda o
f
Julien zijn deur
 of een combo





mogelijke sponsors
 Pizza Hut
 Sponsoring guidogids komt er nog aan
 Als mensen nog ideeën hebben, laat het aan Blokkie weten
 Anders budget voor prijzen voorzien
Lijst met quizcomitéleden: Konijn, Maggie, Sam, Alex, Astrid, Lot
 David → geef ze toegang tot het quizforum

lT







Ereledenmailsysteem klaar
Nominatiesysteem werkt al gedeeltelijk, David standby bij problemen
Iemand een oude pc voor in ‘t cursuskot
 Alex, Laura, Bert
 David vraagt rond en kiest de beste
Gotcha: verloopt vlot
Printer in kelder kapot, David fixt het

Schachtentemmer








De kelder is weer degoutant vuil → fix that shit
 Laat uw schachten da fixen
 Vuilzakken en papier en karton moeten ook weg
Evaluatie Vriendjes & familiecantus
 ‘t Was tof
 Vriendjes van de schachten waren ambetanter dan de schachten
 Blokkie was echt ambetant & precies een wijf
 Voorzitter van de Zeus vond het heel tof
 Mensen moeten tijdsduur tempus respecteren: praesidium probeer u dat
daaraan te houden
 Jacobs (Xeno’s vriendje) kan zeveren
 Xeno heeft bij Blokkie geslapen (oe, bromance)
 Protemmer was echt lastig
 Mats kan niet zingen
 Kan amper lezen volgens Sam
Zwanenzang
 Normaal 1 juli grote zaal gaat niet, alternatieven
 30 juni, grote
 1 juli, kleine zaal
 Andere zaal: Xeno informeert bij
 Delta
 Wrs gesloten
 Karaoké
 Eventueel de week erna, als da onder Kevin valt: Konijn checkt vnv
Schachtenopdracht doek → fucked up duur
 Zoek een maat waar 80 vierkante * wel doenbaar voor is



24urencantus
 Alex kijkt voor prijzen medewerkers, senoiren andere kringen …
 Schachtentemmer maakt boekske met volksliederen
 Sam moet eens beginnen aan zijn boekske
 Ideetjes van waaltje: medleys

PRExtern








LAN Peak6 → locatie in orde?
 David wacht nog op antwoord van Zeus: of ze mee doen of niet
 Indien ja: S25, anders: Therminal
Riot gecheckt ma niet direct iets gevonden van sponsoring op site, mailen of andere
tips?
 David stuurt link door
Vat CB en/of point lustrum → vanavond? Ja
Gemaild voor 2000 bekers ook voor lustrum eventueel
 Uit voorzorg genoeg besteld
Julien: KBCvlag & ductape, Blokkie: petermanvlag

PRintern




Posters deur kleine kelder → doet dat eens deftig
 Konijn is neurotisch/autistisch over hoe posters hangen op de deur van de
kleine kelder
Jeneveravond: trek foto’s van schachten

Scriptor


Derde Strakske:
 Over 2 weken
 Zet ‘t op ‘t forum

Varia








Jan laat zich nog eens horen in WiNA
 We krijgen een fles als we met 7 naar cultureclub gaan
 €5/6 toegang
Samson en Gert cantus
 Morgen
 Open met inschrijvingen, wie gaat mee:
 Xeno, Sam, Lucas, Blokkie
 Blokkie vraagt nog eens rond in de CB vnv
 Blokkie mailt om in te schrijven
Xeno zaagt!
David & Julien mss wa later: praesidiumactiviteit FK
Robin ook later: groepswerk



Iedereen pakt straks 3 flessen jenever mee naar de CB

Nieuwe functies












Iedereen mag opkomen voor nieuwe functies
Probleempje met xeno: wil tamzakpraeses, maar is al schachtentemmer, dus da gaat
nie
Automaatpraeses
 Alex heeft hem gefixt
 Blokkie
 Zit altijd in kelder
 Heeft sleutel
 Heeft teveel tijd
 Mogelijk extra rubriek in strakske
 Activiteiten
 Automaatfuif
 Verkleedopties
 Best verkleed = drankje
 ITactiviteit
 Hack de automaat!
 Temmer activiteit
 Schachten dragen volledige avond de automaat
 Vragen:
 Blokkie: Xeno vraagt of de automaat gewerkt had als het aan Blokkie
lag
 Als Alex hem afzet kan, kan Blokkie hem terug instellen?
 Alex: Bert vraagt cursusautomaatactiviteit?
 Alex: Kasper vraagt of jij de automaat terug kapot gaat maken als je
Niet verkozen wordt?

Stemming: Alexander wint! 9  onbekend
Sam gaat voor bordpraeses
 Heeft poster
 Heeft 1 mnuut
 Gaat naar Mark Peters gedeelte
 Beste gedeelte ooit, de afwezigen hadden ongelijk
 Voor een extra inspanning lang of kort, Sam zet het op het
bord
 Bijna unaniem verkozen (stomme Happie en Laurie)
Anticultuurpraeses
 Enkel Lucas als kandidaat
 Hardcoreclubavonden
 Voor: 6, Tegen: 4 > Verkozen
Alpacapraeses
 Bert kandidaat
 Afgewezen: 11 tegen, 1 voor
Waalpraeses








Kandidaten: Julien en Bertjeuh
Julien heeft diapresentatie
 Konijn vraagt zich af waarom die in het Nederlands is?
 Mooie presentatie
 Activiteiten:
 Dropping in Wallonië
 Doppen voor beginners
 Naar de waalse hoeren gaan
 Geld stelen van Vlamingen
 Voor Julien: 7, voor Bert 6
Konijntjestemmer
 David kandidaat
 Voor: 8, tegen: 2 Verkozen!
Praesidiumverkiespraeses
 Yasser kandidaat
 Voor: 7, tegen: 2 Verkozen!

Lustrum















Clulbied
 Wachten op mail van Gentse codex
 Over twee weken: nieuwe lustrumvergadering
 Sowieso dan prijzen online wanneer we nog geen antwoord hebben
Sponsortocht
 Rani & Karen zijn geweest, nog eens vragen of er iets is uit gekomen
 Blokkie zet in PR groep dat ze nog eens samenkomen voor de grote
sponsoren te bekijken
 Sam heeft mail naar Donald Trump verstuur
 Help us make WiNA great again
 Sam mailt nog naar Witte Huis
Inschrijvingen potten: Alex zet ze morgen open → Foei! Moest al gedaan zijn!
Alex kijkt wanneer mensen shiften kunnen doen → Foei! Moest al gedaan zijn!
Sport en spel
 BBB: max €200
 boogschieten €50
 Yasser had €500 gerekend
 Sportjes zitten nu aan ongeveer €250 → mag dus nog wat bij
 Kasper en Theo leggen datum vast
Yasser legt datum vast voor springkasteel
80 cent voor pintjes → Yasser zegt ok
 Yasser gaat veel pintjes drinken
 Yasser/Alex → informeren voor prijs huur bar voor een hele week
Pasta → Sarah + Konijn + Astrid komt er bij, heuj!
 Sauzen: bolognaise, vegetarisch, kaasham, carbonara, zalm en broccoli
Quiz → volgende week dinsdag vergadering na gewone vergadering
David heeft Google niet kunnen fixen als sponsor → negatief streepje












Feestjes: affiche Galabal en kaarten → dit weekend
Kroegentocht: Lot wil er ook iets over zeggen → Spannend spannend spannend
 Vertrek op Korenmarkt
Feestjes informeren voor sombrero’s (prijs + aantal) → Foei! Moest al gedaan zijn!
Julien kijkt voor Pepper challenge → Geeft info aan Yasser door qua budget
Draaiboek
 Per dag
 Algemeen beeld van dat uur tot dat uur doen we dan
 Alex kijkt daarvoor dit weekend
Bar op
 Donderdag? → neen
 Vrijdag? → neen
 Maandag? → neen
 Twee dinsdagen + woensdag
Alexander is aan het brakken → reserveren zaal voor spelletjesavond
Idee Mexicaans ontbijt: tortilla’s
 Xeno geeft info/prijs door aan Yasser

