Vergadering 4/10/2016
Aanwezigen: Blokkie, Lucas, Maggie, Julien, Tuur, Julie, Nathan, Tomas, Theo, Kwinten,
Sarah, Apo, DavIT, Joshua, Emile, Alex
Afwezigen: Anoek
Praeses
- Coöptatie cultuur
- Kandidaat: Tuur Vera
- Tuur geeft zijn motivatie aan de aanwezigen.
- De aanwezigen stellen vragen:
- Er wordt naar inzet buiten de cultuur verantwoordelijkheden gevraagd.
Tuur verklaard dat hij geen kot heeft en daarom soms vroeger zal
moeten vertrekken. Desondanks zal hij wel zijn nodige shiften doen.
- Er wordt naar quiz ervaring gevraagd. Tuur geeft aan dat hij hier al
een beetje ervaring mee heeft.
- Er wordt naar mogelijkheid voor slaapplek gevraagd om toch later te
kunnen blijven op activiteiten. De kandidaat zegt dat hij liefst vroege
shiften krijgt maar wel slaapplek kan regel als dit echt nodig is.
- Nieuwe activiteiten? Met ons allen naar concert was een voorstel van
de kandidaat.
- De aanwezigen praesidiumleden stemmen.
- Resultaat: Tuur wordt verkozen tot cultuurpraeses met een gewone
meerderheid.
- Hij krijgt op de openingscantus zijn sleutel en lint.
- Evaluatie introductiedag
- Twas leuk
- Goed weer
- Het aantal broodjes was nagenoeg perfect. We hadden er maar 11 over.
- Ledenregistratie ging zeer vlot. Ondanks dat dit in de S8 doorging.
- Cursusverkoop ging vlot maar er waren te weinig boeken besteld. Zie cursus
voor verdere discussie.
- Broodjes in het vervolg met de auto gaan halen. Brood is zwaarder dan
verwacht.
- Temmer was afwezig…
- Het duurde lang voordat de mensen die te voet kwamen aankwamen in het
lokaal waar de introductie van de richting werd gedaan.
- Er waren enkele eerstejaars die in de foute groep waren terecht gekomen.
- Evaluatie WiNA-dag
- Kei swag weer. (Swag = goed )
- BBQ ging vlot.
- Veel te weinig stokbrood! Was direct op.
- Hoeveelheden waren bijna goed. Alex heeft wel wat vlees door mensen hun
strot moeten duwen.
- Niet zo veel eerstejaars maar relatief goede aanwezigheid.

-

-

-

Vice
-

- Vaten moet nog betaald worden.
- Sarah betaalt in het vervolg tijdens een vat voor haar bier.
- Volgens Apo was alles in orde.
- Julien is een teleurstelling.
- Er was teveel sla. Maar te weinig wortelen.
Evaluatie Pasta-avond
- Blokkie excuseert zich voor het geroep.
- Veel stress maar het is uiteindelijk goed gekomen.
- Blokkie verhoogt blijkbaar de warmtecapaciteit van water.
- Er was een beetje pasta over maar niet veel.
- Er was wel één portie te weinig voor Astrid.
- Volgende keer beter in twee shiften werken (zoals vorig jaar). Dus niet
iedereen in een keer laten komen zoals dit jaar.
- De tijd tussen pasta serveringen was te groot als een gevolg van te weinig
potten.
- Groenten fijner snijden. Godverdomme.
- Volgend jaar de dag ervoor (zondag) de saus al maken.
- Afterparty was leuk. Bier in de kelder!
- Petekindje van blokkie heeft een lief...jammer.
Kaarten beiaardcantus
- In de eerste ronde hebben we er 22.
- Blokkie maakt morgen evenement aan. David zet inschrijving open.
- Blokkie waarschuwd 5 minuten op voorhand in het praesidium gesprek/groep.
Formulier van DSA gaan afgeven aan therminal!
- We hebben tot 15/10 om dit in te leveren anders zijn we geen erkende
vereniging meer.
Blokkie moet betere posters maken...

Stop met dt-fouten te maken.
- Nooidt!
Ereleden kaarten/certificaten (DaviT)
- DaviT stuur deze door.

Penning
- Haal het lint van Wouter DC en zet de schulden hiervoor bij Tuur.
- Zie dat hij zijn schulden zo snel mogelijk afbetaalt anders zien we hier nooit
meer iets van terug.
- Maggie heeft Wouter al aangesproken.
- Stalken op de openingscantus is de boodschap.
- Financieel Verslag:
- Spaghetti Avond gegarandeerd winst, het exacte bedrag moet nog worden
berekend.
- Geografen moeten hun deel van het vat nog betalen.
- Facebookgroep met alle penningen moet nog aangemaakt worden.
- Betaal uw schulden mensen. Zit hier achter als penning.

-

Zorg dat alle potentiële prijzen van activiteiten eerst langs Maggie gaan voor
goedkeuring!

Feest
- Kasteelavond
- Frigo van de CB en glazen wassen (Alexander): vraag eens op de clubavond.
- Glazen kasteelbier moeten proper: Alex doe dit!
- Tegen volgende dinsdag allemaal proper.
- Nieuw dumpkot nodig nu vermeylen geen optie meer is
- Het wordt Alex zijn kot. Leg maar aan marlies uit.
- Alex eist wel dat alles binnen de week proper is.
- We hebben een chauffeur nodig:
- Julie kan eventueel volgende week rijden.
- Tuur kan eventueel ook.
- Apo en/of Sarah moet wel meekomen.
- Posters moeten nog afgedrukt worden en opgehangen. Segers go!
- De best verklede krijgt een prijs. Jeej
- Praesidium is semi-verplicht om zich te verkleden.
- Galabal
- Sarah rapporteert:
- Mogelijke locatie: Aquamuse
- Het zou 680 euro kosten zonder sabam.
- Het mag wel maar tot 5u duren.
- Eigen cava mag maar kost 9 euro per fles. Ter plekke cava kan ook
maar kost 15 euro.
- Oven mag ook gebruikt worden maar niet voor hapjes. We hebben
wel speciale (horeca) bakplaten nodig omdat de ovens een specifieke
vorm hebben.
- We moeten zelf niet achter de bar staan.
- We moeten niet opkuisen.
- Sponsortocht organiseren.
- Bespreek dit nog op het galabal comité. Eveneens de prijs.
- Wat is het alternatief als de boot niet lukt?
- Kasteel is te duur.
- En aan de blaarmeersen was te klein.
- Openingsfuif
- Promos:
- Geen pinten
- Vorig jaar shotjes, tractation island: ook karmeliet
- Vooral bier populair, tenzij spitbull
- Speciaal bier en spitbull proberen
- Evenement + poster als we promo weten
- Er wordt gestuurd naar twitch vandaag of morgen
- Thema?
- Mogelijks halloween maar het is nog geen halloween dus dat
word een beetje raar.

-

Mail naar kevin omtrent griekse avond.
- Kevin wou weten wat er exact zou gebeuren en of het winst geeft.
- Liefst winstgevend.

Cursus
- Leer uit jullie fouten voor tweede semester
- Zorg dat je genoeg boeken hebt aangekocht!
- Het is niet leuk om de hele tijd tegen mensen te zeggen dat er geen boeken
zijn.
- Dit is zeer slechte PR
- Hou het cursuskot wat proper.
- Evaluatie peter en metersysteem.
- De informatica studenten begrepen niets van hun briefje.
- Er werden briefjes gegeven aan oudejaars waarvan het petekindje er niet
was? Hoe is dit mogelijk?
- Maar alle eerstejaars hebben nu een peter of meter dus het is allemaal in
orde.
Sport
- Sportvergadering
- Niet veel te verkondigen.
- Er is er volgende donderdag nog een.
- Is de facebookgroep al in handen?
- Neen
- Probeer dit zo snel mogelijk te regelen.
- Blokkie plaats de sportgroep in de groep van de eerstejaars.
- Vraag naar grasveld S9
- Antwoord decaan: Het was blijkbaar verboden al die jaren. Lol wut? Decaan
zegt doe dit in GUSB. Wat een beetje moeilijk wordt.
- Vraag aan konijn wat hij in zijn jaar heeft gedaan.
- Dit kan mogelijks probleem worden.
- Voetbal AA Gent
- Is nog heel lang. De match valt op 30/11
- Pijl naar interesse bij de leden.
- Skireis
- Zet reclame voor de skireis in elke weekmeel
- Nodig mensen uit op het facebook event.
Cultuur
- Welkom Tuur!
- Overlopen geplande activiteiten
- Bekijk de kalender eens Tuur.
- Lasershooting/paintball
- Kortingen paintball bekijken.

-

-

Laat ons van de mogelijke aanbiedingen weten op de volgende
vergadering.
- Spelletjesavond
- Blokkie reserveert hiervoor de A3
- Vraag aan prime voor spelletjes.
- Magic!
- Mogelijks een stand-up comedian activiteit.
- Bekijk hiervoor eens cultour van het FK.
Op de openingscantus krijgt ge uw lint.
- Normaal doet ge een AV confrater met robin. Anders met Lucas (De beste
vice die ooit was en zal zijn.)

lT
-

-

Merci om eindelijk de functies op het forum aan te passen (na 2 maand ofzo)
- Wenen
- Maar de sterretjes werken nog altijd niet
- En de volgorde van de academiejaren bij de foto’s ook niet
Wees GVD bereikbaar via uw gsm
Geef Tuur alle rechten op de site en neem die van wouter weg.
Zie dat mensen aan de weekmeel kunnen. Niet alleen het development team.

Schachtentemmer
- Openingscantus
- Oefencodices zijn al geregeld.
- Praesidium ‘moet’ morgen om 20u aanwezig zijn.
- Alex neemt het schild mee en brakland neemt de vlag mee.
- Julien begin uw uitleg op tijd en vergeet niets mee te delen.
- Doopcomité mag tijdens de cantus bij de schachten zitten. Maak wel geen
lawaai.
- Extra mensen van andere clubs/kringen.
- Als VGK (die zijn er met 8) lawaai maakt smijten we ze allemaal
buiten.
- Voor Chemica geldt dezelfde regel.
- Zeden: We zullen er één aanstellen voor de uitzondering omdat het druk
wordt.
- Maggie is zeden.
- Te veel babbelen = codex in uw bakkes voor een lied.
- Praesidiumleden blijven tot het einde om op te ruimen.
- Meerdere ad-fundums voor Apo.
- Toilet regels: Tabula rasa, Spelletje met vogelvlucht,...? Maar waarschijnlijk
pisrijmpke.
- Voordoop 1
- Affiche is klaar
- Er gaat een tijdlijn worden gemaakt.
- Lijst met inkopen moet ook worden gemaakt.
- Fix poster tegen de middag zodat emile deze kan ophangen.

-

- Spam eerstejaars. Maak tevens duidelijk dat dit niet de doop is!
- Er is blijkbaar weinig interesse bij de wiskundige voor de doop.
Als er mensen vragen stellen over de doop (niet eerstejaars) verwijs deze naar
Adriaan (Senior seniorum FK).

PR-Extern
- Kastickets voor kasteelavond goed bijhouden.
- CB vanavond
- Filliers heeft een X + 1 actie.
- Sponsortocht komt in orde.
- Neem de banner van kasteelbier volgende week mee.
PR-intern
- Goed bezig voor zover ik zie
- BEHALVE! DT-fout in de weekmeel. Wie doedt dat nu?
- Laat het praesidium op voorhand de weekmeel lezen (post het in het
praesidium gesprek).
- Neem duct tape mee op de openingscantus.
- Verwijder oude affiches die niet meer nodig zijn.
Scriptor
- Deadlines van het volgend strakske op tijd vermelden
- Wanneer geven we het volgende strakske uit?
- Als we de openingsfuif er in willen dan zullen de feestjes de dag na de
openingsfuif hun tekst moeten maken.
- Er valt dan ook een feestdag dus dit wordt allemaal wat moeilijk.
- We zetten de openingsfuif er dus niet in.
- Deadline: zondag 23/10
- Zo worden de voordoop 1 en kasteelavond wel de enigste activiteiten
die in dat strakske komen.
- Zijn er genoeg columns?
- Tomas zet wie wat moet schrijven op facebook.
- Julie weet vanaf nu wat het forum is.
- Ga na hoe je infostrakske online moet zetten.
- De online versie: team vlees corrigeren.
- Strakske wat vroeger op voorhand laten nalezen door het praesidium.
Varia
- Jassen zijn er!
- Kan er één voor Tuur? Ga dit na.
- Grote kelder semi proberen proper houden aub
- Trein passeert
- mAGGIE KAN mOOI TRIENEN NADTOIEN
- Julien is terug beschikbaar!
- Fix jetonetjes voor hans van de standaard.
- Blokkie stuurt een mail naar decaan voor de WiNA.

-

Maggie kan Sarah ook.
Hohohoho -Apo
Joshua stript helemaal naakt.
Wie gaat er mee frietjes gaan eten?
Trein passeert.
Sorry voor lange vergadering. Coöptaties duren lang.

