Vergadering 12/10
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Maggie, Alex, Tuur, Julie, Kwinten, Thomas, Tamos, Julien,
Sarah, Emile, Joshua, Theo, Anoek
Afwezig:  Tanguy Louis Michel
Te laat: = {DaviT, Apo}
Praeses:
- Beiaardcantus
- De 22 eerste kaarten zijn besteld.
- Inschrijvingen zijn gesloten.
- Er zullen 10 extra kaarten gevraagd worden voor de mensen op de wachtlijst.
- Alle kaarten worden volgende week dinsdag verkocht. Niets wordt op de
schulden gezet!
- Er gaan eerstejaars mee dus we moeten zelf niet achter ons bier.
- Aanwezigheid activiteiten.
- Zet u op ‘gaat’ op alle facebook activiteiten!
- Werkt goed bij het lokken van mensen.
- Kwinten heeft rare principes omtrent facebook aanwezigheid.
- Deel de activiteit nog niet met iedereen als het tekstje nog niet is nagelezen door het
praesidium/iemand.
- Nodig zelf mensen uit voor activiteiten.
- Vraag aan doopcomité om eerstejaars uit te nodigen uit de groep.
- Nodig de mensen uit u jaar uit.
- Isic
- Eerste kaarten zijn binnen.
- Praesidiumleden zouden er uit genomen moeten zijn.
- Probleem: Er is een foto nodig om van de meeste ledenvoordelen te genieten
en niet iedereen heeft er een.
- We vragen rond aan de mensen zonder foto of ze een foto willen
nemen. We zetten er een deadline op zodat het wat vlotjes gaat.
- Tuur op fk-gids
- Julien regelt het.
- Geregeld
Vice:
- Wat vond het erelid van zijn wijn?
- Lekker en hij vond de cantus ook heel leuk.
- Konijn ook… ;)
- Fix kaarten.
Penning:
- Financieel verslag.
- De Introductiedag en WiNA dag 1 hebben tezamen verlies geleden.
- Op de spaghetti avond is er winst gemaakt.
- We hebben een extra lepel, 3 vergieten en bestek van Julie. Check.
- Openingscantus was er weinig verlies. Veel volk had water gedronken.

-

-

-

Op de kasteelavond is er winst gemaakt.
- Alex laat weten wat er van het bier over is.
Zouden we in het vervolg bier van duurdere bakken (kasteelbier) niet verkopen aan
een hogere prijs? Conclusie: neen, me maken met de huidige prijs toch winst en dat
wordt toch een warboel op de activiteit zelf.
Activiteit met kassa:
- Laat mensen niet aan uw kassa komen tijdens uw activiteit.
Geografen hebben hun vat betaald.
Emile zijn schulden aanpassen.
Past de schulden aan van iedereen die al heeft betaald.

IT:
-

Geef quiz comité toegang op quiz forum!
- Zie op het verslag van het praesidiumweekend voor wie dit allemaal zijn.
- Zet kwinten erbij.
- De bugs en voorstellen pagina geeft een 404 error. Oh sweet irony.
- Stop de errors van de brouwerijbezoeken van 1000 jaar geleden.
PR-extern:
- Sponsortocht voor het galabal.
- Staat op het forum met wie je moet gaan. Alex legt uit.
- Voor het einde van eerste semester moet iedereen zijn ronde hebben
gedaan.
- Doe de tocht zonder lint! Dit ziet er marginaal uit.
- Apo zijn vader mag zeker $ponsoren. Ca$h money
- Zorg dat je telkens twee exemplaren van het contract hebt, één voor hun en
één voor ons.
- Leg de getekende contracten op het schapje van Alex.
- Antwoord nog op de mail van Tamos.
- Nog eens langs gaan bij de CB voor contract.
- De ledenvoordelen staan nog niet op de site.
- Beantwoord de mail van de mensen die willen promoten in het strakske.
PR-intern:
- Foto’s online zetten.
- Het fototoestel heeft kuren.
- Kan soms zijn dat er activiteiten zijn met slechte foto’s
- Alle foto’s staan op WiNA 2.
Schachtentemmer:
- Evaluatie openingscantus
- Tof
- #RipDirk
- Davit spiegelt niet meer met schachten!
- Schachten hebben moeten kotsen.
- Eerstejaars vonden het leuk. Goede eerste ervaring.
- Schachten zitten in de schachtenbak en niet naast random praesidiumleden.
- Nathan geeft geen vodka aan chemica vanaf nu.
- Veel volk

-

-

Stille gedeelte was heel leuk.
Neem meer deuren mee op cantussen.
Kaarsjes op volgende cantus niet vergeten.
TO DO: “Respect voor de senior!” bij een chemica cantus gaan verkondigen.
Als ge zegt dat het laatste liedje is voor tempus. Doe dat dan ook. Mijn blaas
is zo confused.
- Vlaams brabant is salty.
- VM battle was cool.
- Smijt bij stille gedeelte lawaaimakers (die bij de deur aan het brakke zijn)
buiten.
Evaluatie voordoop 1
- Plezant
- Er waren in totaal 25 schachten.
- Er zijn er ondertussen 3 bij gekomen voor voordoop II
- Er zijn nog hotdogs over.
- Ga na wat alle eerstejaars hebben op dinsdagochtend.
- Voor voordoop II laten we de schachten een presentatie doen.
Informatica studenten hebben een practicum de dag na de doop. Julien fix

Sport:
- Voetbal op 30/11 gaat door.
- SdW.
- Problemen met toestemming om op het veld achter de S9 te staan.
- Alleen de plek achter de S9 mag niet maar ernaast wel. Dus misschien
zetten we ons gewoon daar.
- Het werk van het sportverslag van vorig jaar is nu gewoon herverdeeld.
- Theo maakt poster.
- WiNA heeft een tent, friteuse en frigo die mag gebruikt worden.
- WiNA moet frisdrank regelen. Makro go.
- Vraag aan de GBK of zij bekers willen regelen met brouwer.
- Het worden dezelfde sporten als vorig jaar maar theo heeft misschien wel wat
nieuwe ideeën.
- WiNA doet de kassa. Maak er best 2 kassa’s van.
- Zet de shiften online als ze er zijn.
- IFT
- Theo regelt de inschrijvingen
- Wij doen mee met praesidium kamp!
- Er moeten wel 2 vrouwen meedoen.
- Elk praesidiumlid moet minstens eens langs komen. Sport ook effectief mee
als praesidiumlid al is het maar efkes.
- Neem allemaal een zwembroek mee.
Cultuur:
- Lasershooting/paintball
- Laser kost 12 euro en is ook dichtbij.
- Paintball kost 30 de persoon en is ver weg.
- Blokkie: Forward de mail van Paintball Gent naar Tuur.

-

Waarschijnlijk is lasershooting het beste. (Goedkoop en dichtbij)
Er is gekeken naar airsoft maar dat wordt een beetje moeilijk.
Tuur check de guidogids voor Lasershooting bonnekes.
- Tuur heeft geen guidogids…
- Spelletjesavond
- Prime heeft op dezelfde dag spelletjesavond.
- We verzetten de spelletjesavond dus:
- Mogelijks donderdag 10/11 week 8.
- Het is wel wapenstilstand de dag erna. Dus niemand zal afkomen.
- Mogelijks: 16/02 in het tweede semester.
- Praesidium stemt om het op 16/02 te doen.
- Cultour
- 30/11: Toneelachtige activiteit van 2 euro. Valt samen met FK quiz. Niet zo
erg want niet verplicht voor praesidium. Maar valt wel samen met de voetbal.
- In de schouwburg zijn er ook wat interessante dingen, maar wel duur.
- Misschien een pokeravond? Maar wel zonder geld, dit mag namelijk niet.
- Tuur deelt alle voorstellen op de praesidium pagina.
- Kwinten zit vanaf nu in het quizcomité
Scriptor:
- Deadlines staan online.
- Gevraagd aan prime, zeus en de VVN voor raadsels.
- De VVN antwoord niet. Alex trek eens aan Gertian zijn oren.
- Eerstejaars woordjes:
- Vincent heeft laten weten dat hij dat wil doen.
- Sarah wil liefst al eens het strakske kunnen doornemen om de cover te kunnen
maken. @Sarah: dit zit er al in.
- Sam schrijft een ‘Geschiedenis van de Wiskunde’ jokes column.
- Fluoriseren met Anoek en Julie.
- De kakolumn van Maggie.
- Misschien een kolumn over de overschakeling naar LaTeX van Tamos. Maar
deze zit waarschijnlijk niet in deze editie.
- Schrijf uw rechtzetting in het volgende strakske.
- Alle sponsors die er in staan moeten er gewoon in blijven.
- Foto’s van activiteiten staan op WiNA 2. Selecteer er zelf uit voor in het strakske.
Feest:
- Evaluatie Kasteelavond
- Leuk.
- Zat.
- Alex was/is Brak
- De deur:
- Die was al kapot.
- Nu is ze er helemaal uitgevallen.
- Kevin zal het er nog eens over hebben.
- Iedereen was op tijd. Super.
- We hebben goed verkocht, zie penning.

-

Zeer goed dat de schachten er al op tijd waren. Dan leek het direct goed vol.
Laat niemand achter de toog.
Marlies is salty over het kasteelbier in haar kot.
- Feestjes regel dit zo snel mogelijk.
- Het moet binnen de week geregeld zijn! Dus ten laatste dinsdag.
- Julie gaat kijken om te rijden.
- Er waren te weinig verklede mensen buiten het praesidium.
- De eenhoorn was zeer kewl.
- Promo openingsfuif?
- Het wordt duvel aan €2,7.
- Affiche moet nog op WiNA 2 komen.
- Het begint om 10u in de plaats van 9u30
- Zet shiften op tijd online.
Cursus:
- Cursuskot
- Het begint blokkie tegen te steken: per avond dat er rommel is, moet er een
bak gezet worden op de volgende vergadering.
- Ook al heeft er iemand shift die er niet is, kuis toch het kot op.
Varia:
- Peterlint voor Kevin
- We maken gewoon een nieuw lint.
- Sarah gaat eens langs.
- Gewoon praesidiumlint met zijn naam en jaartal.
- Jetons
- Als ge er nodig hebt moogt ge langsgaan bij het secretariaat.
- Zeer slechte communicatie hieromtrent. Mail nog eens naar de decaan voor
duidelijkheid.
- Zet DGFB, DSA, GSR, FK en alle wetenschap kringen in CC
- Anoek kreeg er blijkbaar geen omdat ze een student is ook al had ze haar lint
aan. Van de de belofte dat verenigingen jetons konden krijgen is dus niet veel
gekomen.
- Neem uw Guidogids mee
- Nieuwe traditie: Deuren mollen.
- Deur mollen op sint-baafs
- Intranet; VM’s kunnen er ook op. Stuur een bericht naar een van de ICT’s van het FK
als ge als VM er op wil.
- De BBQ’s van de geologen moeten gekuist worden door de schachten. Dus we
wachten tot dan om ze te kuisen.
- Zeus wilt vuurtje lenen. Voor €30 waarborg is dat in orde.
- Synchroon-Cantus? Nee…
- Joshua is een goede VM. Goude ster.
- Magic kaarten van het vak van pr-intern.
- Frietjes met maggie.

