Vergadering dinsdag 8 maart
Aanwezigen: 
Konijn, Yasser, Laura, Sam, Alex, Blokkie, Julien, Vinanda, Maggie, David,
Kasper, Xeno, Theo
Te laat:
Afwezigen:
Sarah, Bert, Robin VdB
Praeses







Streepjesstand
 Nominatie
 positief
 voor Xeno, Julien en Blokkie: WiNA representeren op galabal
Chemica → afgewezen
 Laura omdat ze Konijn zijn shift heeft ‘overgenomen’ (eigenlijk
heeft ze enkel bier gedronken) → afgewezen
 Blokkie & Julien: FK geholpen, da’s geen WiNA → dus vraag
uw streepkes aan ‘t FK → afgewezen
 Laura & Sarah: omdat ze heel de avond shift hebben gedaan
op de jeneveravond → goedgekeurd
 Negatief
 David: Google wilt geen sponsor zijn → semi
Niet moosjen met het verslag
 Anders terug zoals vorig jaar: enkel puntjes toevoegen op het forum
Update infomoment Fysica: 16 april
 In de voormiddag: vanaf 9u, 9u30
 zeker tegen 14u gedaan, broodjes voorzien voor ‘s middags
 prof wil graag 23 mensen
 Blokkie en Bert doen dit (nog een checken met Bert)
 Konijn stuurt dan antwoord aan prof
Bicky’s @S9
 Iemand auto
 Xeno kan normaal wel
 Konijn spreekt af om naar de Makro te gaan
 Hoeveel
 Konijn laat Alexander iets weten zodat hij het aantal kan doorgeven

Vice


Ontbossingen
 Bij gebrek aan schaamhaar gaan we ander haar vereisen: hoofd, oksels,
benen
 Ook bak voor ‘t doopcommité van Blokkie en één van Konijn

Penning





€830 aan CB vanavond
 4 vaten + overschot van ‘t GBK
 Alex pakt geld mee
Lustrum
 Prijs galabal
 €12 voor leden
 €15 voor niet leden
 Tshirts
 Nieuwe offerte voor tshirt voor enkelzijdig bedrukt
 Ribbekes
 Prijs later bepalen als meer van de begroting bekend is

Feest






Evaluatie jeneveravond
 ‘t Was tof
 Alex controleert de kassa
Foute top 80
 Lot zal wss niet draaien
 Zorg dat jullie deftig met dat systeem van Maxim kunnen werken
 Misschien wat oefenen vanavond indien nodig
 ‘t Komt wel in orde
 Zorg voor gepaste commentaar/weetjes (is tof)
 Vinanda komt niet → moet naar Muse (BOEEEEEEEEH)
 Boegeroep
 Julien zal later zijn, maar pakt FK mee
 Allemaal elke dag stemmen
Traktation Island
 Iedereen vriendjes uitnodigen op feesTboek
 Xeno kan niet komen: ‘t wisselclub bij de AB (hij vindt dat blijkbaar
belangrijker dan WiNA)

Cursus




Joepie eten met Hans!
 Maggie mocht alleen
 Maar was zo vriendelijk om Vinanda & Bert ook mee te vragen
 Amuseer jullie ermee
Brol voor het cursuskot
 Hou het wat proper, vooral voor het kot

Sport


Kubtoernooi






Activiteit online
 Facebook
 Site
 ...
 Sam, hebben uw connecties bij Prime gewerkt? → hij vraagt het nog eens
Robin heeft een medaille gewonnen! → positief streepje voor Robin
Rekening voor squash, wordt overhandigd aan Alex

Cultuur


Escape room → breng het in orde (informeren + affiche + activiteit online)

lT
Schachtentemmer







24urencantus
 Alex → nagedacht over prijzen BW’s?
 €5 korting per deel dat ge een functie uitoefent (senior  cantor 
temmer)
 Alex heeft ervoor gekeken
 Avé confrater bij iedere wissel
 Boekjes komen morgen toe op S9
 Sam komt die over de dag halen
 Als iemand anders die mee pakt, laat het weten aan Sam
 Konijn zal het ook eens uitleggen bij aanvang hoe je voor zo’n boekje
moet zorgen
 Degene die volhouden moeten toch niet opruimen ea?
 Mensen zijn lui en willen niet opruimen achteraf
 Praesidium die er nog is zal moeten helpen opkuisen, tenzij ze een
goede reden hebben en door moeten
 om 12u niemand binnen laten: Alex zal aan de deur controleren zodat
iedereen makkelijk kan betalen
 konijn vraagt aan Maxim of we vroeger mogen
 11u45 daar afspreken met Praesidium
 Konijn zet ‘t nog eens op Facebook forum …
 Niet binnen tijdens delen
 WINAK komt ook! :D
Verbroederingscantus der Wetenschappen: aanwezigen
 Xeno, Sam, Konijn & Alex
 Vereist wegens functies enzo
 Met inschrijvingen op de site
 Konijn kijkt er nog voor
 Yasser zorgt dat DavIT zichzelf er niet op voorhand in programmeert
Zwanenzang: donderdag 30 juni
Schachtenactiviteit 21 maart





Konijn mag wss nie van Sarah, terecht!
Vat erna is ook voor ‘t praesidium
Xeno laat het weten aan zijn schachten

PRExtern










LAN Peak6 → update locatie
 Zeus wil meedoen
 David moet reserveren! (S25)
 David moet link van Riot doorsturen naar Blokkie
Bekers, iemand auto?
 liggen klaar bij KBC, moeten opgehaald worden
 gebeurd als Konijn & Xeno naar de Makro gaan
Vat point in orde, eens langsgaan voor datum
 Geregeld, flink zo Blokkie & Xeno
 Datum moet nog geregeld worden
 Donderdag 28 april, na praesidiumactiviteit
 Wordt gecommuniceerd met leden
Standaard heeft boekenpakket geleverd met fancy dingen
 boeken
 DVDs
 …
 Allemaal quizprijzen
Guido gaat ons ook nog dingen geven

PRintern






Julien gaat weer cantussen bij filologica
 Negatief streepke → joa
 Ook voor Xeno
Waar blijven mijn posters?
 van Traktation Island
 Galabal
PRactiviteit was tof

Scriptor


Awel? Ja jong, weet gij hoeveel werk in zo’n 24urencodex kruipt?!
 Neen
 Strakske is een week uitgesteld

Varia


Prime vraagt of wij bakken overkopen
 2 bakken
 Alex zegt: “alé dan, omdat ‘t bier is”








 Sam regelt dat
Tent komt normaal maandag terug
 Matthias heeft hem meegenomen
 Zeker tegen maandag terug
 Blokkie heeft het geregeld → hij is verantwoordelijk
Evaluatie canoncantus/Samson en Gert cantus → vanaf nu weer evaluatie van
anderen hun activiteiten weer online op het forum
Automaat kapot
 Papier: 2 per keer (permanente happy hour)
 Prijs een beetje verhogen
 Ier, nen euro
David is later vanavond

