Vergadering dinsdag 15 maart
Aanwezigen: 
Happie, Sam, Waal, Sarah, Xeno, Alex, David, schacht Thomas, Blokkie,
Bert, Sproetebol, Theo, Yasser, Maggie, Konijn
Te laat: 
Robin VdB: het kan zijn dat ik 10 minuten te laat ben, maar ik zal een cadeautje
meebrengen → Uw vier vaten da ge WiNA verschuldigd zijt?
Nee, ‘t is een bak en een halve liter Cola (voor Yasser) geworden, jeuhj! Leve Robin!
Afwezigen:
Vinanda (MUSE)
Praeses










Streepjesstand
 Geen nominaties
Bicky’s @S9
 Xeno & konijn gaan morgen naar Makro
 Om 14u aan S9
 Nemen ook KBCbekers mee
 Frietpot kroketavond proper
Cantus der Wetenschappen: inschrijvingen open zaterdag 19 maart 20h00
 Julien zit in de Walen, dus kan niet inschrijven, zijn eigen schuld
 Wordt ook aangekondigd op Facebook, wudjes, etc
Interesse massacantuscomité → mail FK
Infomoment FK praesidium
 Volgende week dinsdag 20u
FK senior kandidaten
 mail FK voor 10 april
AV weekend €30€40 → afgevaardigden?
 Alleen Julien & David komen in aanmerking
 David wil mee en regelt het rechtstreeks met het FK

Vice


Suggesties voor ereledenactiviteiten?
 Dropping
 Nostalgieavond die eigenlijk herhaling van doop is
 Ok, dan gaan we door met ‘t origineel plan

Penning





Wetenschapskringen willen financieel verslag
 Van SdW
 LAN der Wetenschappen
 Alex maakt een overzichtje en deelt dat met de andere kringen
Alex betaalt vnv voor 24ucantus
Volgende week hebben we resultaat van jeneveravond



Trendence wilt factuur voor hun “sponsoring”
 Blokkie mailt of dit niet als “gift” kan

Feest





Zorgen dat frietpot proper is tegen Bicky’s@S9
Foute top 80
 Alles chill → jep
 Iedereen zijn best doen om fout te zijn (of in David’s geval, gewoon komen)
 gratis vat vanavond, wanneer: 21u30, valt samen met eerste liedje
 Julien is later
 Iemand anders die foto trekt: andere PR, Blokkie
 Vlag en ductape in rugzak
Traktation Island
 Shiften vestiaire: komen online
 Praesidium om 10u aanwezig (Yasser mag om 10u01)
 Geen poster → Laura haar schuld!

Cursus

Sport






Evaluatie IFK badminton
 ‘t Was tof
 We waren met twee
 Niet uit de poule geraakt
Kubbtoernooi
 16u aan grasveld S9
 Sam heeft kubspel van Maarten De Boeck geregeld
 Vanaf 11 a 12u is Maarten op zijn bureau
 In S22, rechts, dan 2e deur rechts
 Kasper gaat erom
 Gaan ook drank verkopen
Medaille overhandigd aan Robin

Cultuur




Escape room
 Moet verplaatst worden, maar kalender zit te vol
 Vervangen door cinema
Cinema
 21 maart
 Tickets van Guido gebruiken
 €5 de man



 Cultuur kijkt voor welke film
 Konijn contacteer Guido en laat Robin morgen iets weten
Robin gaat langs bij de mens van de karaoke voor de factuur

lT


Wanneer werkt de wiki terug?
 Tegen morgen normaal terug ok

Schachtentemmer






Evaluatie 24Urencantus
 ‘t Was echt tof
 Certificaat Sander
 Heeft enkel eerste deel gemist,
 Er zijn mensen die ook delen hebben gemist en wel een certificaat
hebben gekregen
 Sander krijgt ook een
 Tomas
 Zwaar gevallen
 Geviseerd door sommige mensen
 Spijtig, want waarschijnlijk daardoor dat hij 24u niet volgehouden
heeft.
 Er zijn een aantal mensen gevallen in de wc’s van de CB
 Opgelet met ad fundums
 Als mensen effectief 24u willen doen, probeer deze dan niet te viseren
zodat hen het ook effectief lukt
 Als mensen gestraft worden, zorg dan dat ze ook effectief drinken
 Kasper en Blokkie hebben gemuild: democratie heeft beslist dat dit niet
gebeurd is
 Alex heeft nog geen financieel resultaat
Datum schachtenactiviteit
 Valt slecht voor de informatica → dag van practicum
 Gewisseld met cinema
 Julien spreekt met Beno af voor het zetten van het vat in de Viking
Datum ontgroeningsvergadering
 Xeno kijkt hiervoor

PRExtern


LAN Peak6
 Geen lokalen meer beschikbaar op Sterre
 Alternatieven: David informeert
 in S5
 Resto zelf
 Gracehopper





S9

 V2 & V3
 In Plateau
 LoL account nodig om prijzen van Riot te claimen
 Blokkie en David regelen het onderling
Vraag businesscafé
 Vraag voor reclame: standaard antwoord met prijzen
 Vraag voor medewerking: gaat niet door, we zitten zelf met ons llustrumweek

PRintern





Kondigt eerste liedje en gratis vat aan op Facebook & Snapchat
Blokkie neemt rol over vanavond want Julien heeft vergadering
 Alles zit in rugzak
Affiches oude activiteiten hangen nog op
 Ruim deze op de volgende keer dat hij nieuwe affiches ophangt
Affiches op kleine kelder zijn niet deftig volgens Xeno (en Konijn)

Scriptor


Derde Strakske
 Komt in orde, normaal toch
 Columns nodig
 Bert & Yasser werken mss nog iets
 Alexander en Blokkie: magic’en in de kelder

Varia


Andrew Wiles heeft Abelprijs gewonnen voor zijn bewijs van de laatste stelling van
Fermat

Lustrum





Alex, checkt nog eens de vorige verslagen want ge moet nog veel in orde brengen
 Shiften lustrumweek?
 Inschrijvingen potten?
 Niet nodig
 Gewoon zo vroeg mogelijk 200 bestellen (Alex)
 Zaal reserveren spelletjesavond?
 In orde
 …
Sam mailt Witte Huis voor sponsoring
Sport en animatie
 Alex rijdt de dag ervoor om de BBB → 10 voor €190
 Alex brengt ze de dag erna terug
 Boogschieten ligt ook vast









 Altijd iemand bij staan voor controle
 Vroeg op de dag, ‘s avonds weg
 Sumo pakken → Michiel vraagt es na voor prijs
 Lasertag huren → 10 voor €50
 Happie informeert naar hoe die precies ineen zitten (deftig genoeg,
batterij, …)
 Loopwedstrijd
 Touwtrekken
 Misschien enkele highland games → meeeh
 Misschien beerpong
Spelletjesavond
 Sam informeert bij Prime voor spelletjes
 Blokkie, Bert, Yasser, Sarah, Kappie kunnen misschien spellekes
meebrengen
 Spellekes in de kelder gebruiken
 Eens controleren of die nog deftig zijn, of alles er is enzo...
Samenwerking met Vader Koffiezet tijdens de lustrumweek
Prijs ribbekes
 €5
Clulbied
 Alex zet alles alle info qua prijzen online (check vorige verslagen eens wat
dat allemaal inhoudt) → Facebook, nieuwsoverzicht, forum, ...
Galabal
 Ereleden/praesidiumdates: prijs?
 Ereledendates: halve prijs
 Praesidiumdates: gewone prijs
 Konijn mailt naar Senioren FK en FK zelf
 Al enig idee van kost van DJ’s & andere muziek? → nee
 Laura kent misschien wat mensen
 Xeno informeert bij Jasper → deftig i.p.v. marginaal
 Alexander informeert bij Anthon
 Lot, wil jij draaien? *puppy eyes*
 Kan niet, is op vrijgezellenweekend
 Is zelf geen vrijgezel
 Gaat ook niet trouwen
 Fotograaf: tegen woensdag antwoord
 Indien neen: eens een bericht sturen naar andere op Facebook (mad
photography etc)
 Lot kent desnoods nog mensen
 Vestiaire: gratis?
 Yup
 Promking/queen
 Zelfde systeem als vorig jaar
 Sarah maakt kaartjes om op het moment zelf te stemmen
 1 Stembriefje per bezoeker aan de inkom
 Sarah kijkt voor kroontjes
















Geluidsinstallatie
 Zelf voor zorgen
 Alexander informeert zo vlug mogelijk bij Anthon
 Anders informeren bij Stad Gent
 Kaartjes zijn er! → Yaay
 Enkel voor betalende mensen (geen praesidium, ereleden, ...)
 Sarah, Laura verkopen ze
 Ook een pakketje in het cursuskot voor de rest van het
praesidium
Toestemming voor “attracties” (springkasteel, stier) op S9 nodig?
 Bij wie vragen
 Yasser mailt naar decaan voor BBQ, hierin deftig vermelden
Pastabuffet
 Konijn → Op voorhand uitrekenen hoeveel kookpotten we nodig hebben
 Konijn geeft door aan Alex, die probeert alles te fixen via zijn KSA
Blokkie/Xeno → nu al geïnformeerd voor extra vat CB?
 Gemaild
Lustrumcantus → fanfare?
 We zien nog
Doen wij nog iets speciaals voor de proffen/ereleden?
 Glaasje cava bij het uitdelen van paaseitjes
Kroegentocht komt in orde
 Robin stuurt wandeling door naar Lot, Lot zorgt voor fun facts
Mexicaans ontbijt → voorzien voor 80 man
Blokkie bevestigt volgende week voor burrito bar
Feestjes informeren voor snorretjes (sombrero’s zijn te duur)
Wanneer volgende lustrumvergadering?
 Enkel hoogpraesidium = lustrumhoogpraesidium eens vroeger afspreken
 Maandagavond nog eens samenzitten met het hele comité → Alex zet dat
online

