Vergadering 28/03
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Maggie, Tamos, Alex, Kwinten, Davit, Sarah, Theo, Segers,
Nathan, Sam
Afwezig: Tuur, Julie
Te laat: Apo
Praeses:
- Kies vergadering
- Datum?
- DInsdag voor de kroegentocht.
- Als er toch in de statuten staat dat we exact 1 week nodig hebben dan
wordt het de donderdag tijdens de ontgroening.
- Lokaal: reserveren van A3
- WiNA dag:
- We hebben al vaten
- Niet veel werk. Alleen inkopen doen en shiften online zetten.
- A3 voor de zekerheid reserveren.
Vice:
- Badminton in met een T faggots.
Penning:
- Boete
- Geologen en GBK hebben de boete nog niet betaalt.
- Billeke vergoeding is al betaalt maar kan zijn da we daar nog van horen omdat we te
laat hebben betaald.
- Galabal
- Speellijst moet nog worden gevraagd.
- Ticketje vragen als je gaat printen! We krijgen daan subsidies voor.
IT:
-

Gotcha
- Alles goe hé
- Manon heeft het record verbroken.
- Julien is een duts
- Codesprint
- Lokaal is gereserveerd.
- Datum eerste woensdag na de paasvakantie.
- Alex schrijft het deeltje in java van de CAS server confirmed.
- Budget voor nieuwe kabel van €2. Met het uitgespaarde geld van het vat.
PR-extern:
- Contract
- Vorige week langs geweest
- Kevin wilt maar twee winstgevende drank activiteiten per jaar doen
vanaf volgend jaar.
- Shotjes & Streekbierenavond confirmed

- Tekenen, zo snel mogelijk.
- Tickets kasteelbier doorsturen niet vergeten.
PR-intern:.
- Alles cava met segers. DJ Blokkie en Segers in the house.
- Vervang het fototoestel want kwaliteit sucked.
- Mogelijks overkopen van mensen.
- We hebben vorig jaar al twee camera’s gekocht.
- We hebben eigenlijk alleen budget voor een slechte maar dat is het dan weer
niet waard.
- Maggie zegt: als ge een goedkope goede vindt stuur het dan door naar
maggie.
Schachtentemmer:
- Themacantus: Tropicantus
- heuuehueuhu
- Grote zaal open cantus
- Er komen een pak bezoekers af. Leuk.
- 100 euro waarborg voor de sleutel. Julien vraagt er naar.
- Praesidium om 20u aanwezig
- Schachtendiner
- Half 7 op ruben zijn kot.
- Allen samen vanuit grote kelder vertrekken.
- Waarschijnlijk nog een kotrolling en daarna een vat.
- Het praesidium wordt nog wel uitgenodigd voor het vat.
- Menu ziet er deftig uit.
Sport:
- 12 uren loop
- Straks vergadering. Dan zullen we meer weten.
- Voorstel: geen echt thema want da wordt toch nooit gevolgd.
- Snowblend
- Julien doet zijn verhaal.
- Wss toch volgend jaar weer met snowblend.
- Laat nog weten wat ge bereikt met de juridische van FK.
Cultuur:.
- Evaluatie quiz
- Powerpoint had veel schrijffouten.
- Niemand had het nagelezen.
- Meer beeldmateriaal in de powerpoint steken.
- De vragen die fout gemaakt waren: netflix HBO etc.
- De algemene reacties waren wel goed.
- Dudes bij de bar waren grappig maar luid.
- Davit zaagt over dat hij er vroeg moest zijn. Maar we hadden genoeg tijd om
alles op het gemak te doen.
Scriptor:
- .Volgend strakske
- Onderweg
- Wss donderdag.

-

Praesidium: als je de doos ziet liggen spreid er wat uit bij het cursuskot en leg
de rest in de kelder.
In Sam zijn tijd was alles beter.

Feest:
- Evaluatie foute top
- Veel sfeer
- Nummer 1 & 2 sucken.
- Ambiance na de foute top was zeer ‘top’.
- Wouter krijgt een pintje als prijs.
- Alex is gezond bezig.
- Maggie is raar.
- Moshpit bij abba… but why
Cursus:
- Er zijn twee mensen om hun boeken gekomen.
- Mail gehad omtrent het ACCO boek.
- Proffen zijn uiteraard vrij in hun keuze en wij kunnen daar weinig aan doen.
Varia:
- Is de sleutel al opgehaald Tuur?
- Alex vraag het eens aan Tuur.
- Philippe en Mathilde zijn op staatsbezoek in Denemarken.
- Muggen confirmed. Run for the hills!
- Fuck het VTK .
- Rusland - België 1-1
- Maggie geeft ongepaste zweetplek opmerking.
- Left handed whopper confirmed.
- Wie gaat er frietjes mee eten? - Maggie
- Wezels caren nie om brommers.

