Vergadering 14/11

Aanwezig: Clara, Alexandra, Tuur, Nathan, Lars, Vincent, Tamos, Freija, Manon, Segers,
Alex, Blokkie, Stef, Davit, Sarah
Afwezig: Polina, Julie, Thomas
Te laat: Matthias
Praeses:
- Praesidiumactiviteit
- Donderdag
- Blokkie heeft guidorolling voorbereid
- Zet in de groep welke bonnetjes we moeten meedoen
- Truien
- Al tiental besteld
- Pannenkoeken
- Bespreken we volgende week
- Verkoop labojassen/kielen
- Via FK
- Fysica heeft dat nodig voor chemie
- 13 euro per jas
- Kan ook verkocht worden als kiel
- We kopen er van elke maat een aantal
- Rare maten
- FK eetfestijn
- Donderdag 23 november
- 10 euro
- Chili con/sin carne of iets met kip
- Voorlopig niet veel interesse
- GBK cantus
- Nathan, Lars, Vincent, Matthias, Blokkie en Davit willen
- We mogen maar met 5
- Nathan gaat toch niet
Vice:
- Plooi eens niet
Penning:
- Geen puntjes
IT:
-

Weekmeel
- Werken sponsors? Ja
Overzetten foto’s en studiehulp
- Studiehulp overgezet (examens toch)
LDW
- Waarschijnlijk 2de semester

-

Schuldensysteem
- Na overzetten

PR-extern:
- Sporttruitjes
- Niet meer voor dit jaar
- Payconiq
- Bezig met KBC
- Bar Italiano
- Geven korting en voordelig etentje voor praesidium
- We moeten logo op fb gebruiken
- Sponsortocht
- Gent al onderverdeeld, maar mensen nog niet toegewezen
- Contracten zullen in de kelder liggen
- Altijd 2 contracten maken per sponsoring: voor sponsor en voor ons
- Mailinglijsten
- Moeilijk te maken omdat masterstudenten bvb. nog niet ingeschreven zijn op
nieuwe site
PR-intern:
- Foto’s vorige week dinsdag?
- Wel al in ‘t Strakske, nog niet op fb
Schachtentemmer:
- Evaluatie nadoop
- 4 nieuwe schachten
- Kort en krachtig
- Evaluatie nadoopcantus
- Stop met zout over mensen te gooien!
- Leuke opdrachtjes
- Cool gedichtje
- Bijna niemand verkleed
- Vriendjes- en familiecantus
- Vrijdag 1 december
- Met inschrijven op de site
- Gesloten, maar andere kringen mogen als vriendje komen
- Max. 3 vriendjes per persoon
- Vanavond aan Kevin vragen voor sleutel van de zaal
- Guidorolling
- Komt in orde
- Muilen met schachten
- Ontbossing
- Seks met schachten = ontbossing + pintje drinken met schaamhaar
Sport:
- Evaluatie IFT

Nu met Lars erbij
Beter zorgen voor de rugzakken
Goed communiceren met elkaar als mensen zich op laatste moment nog
aanmelden om te sporten
- Praesidiumkamp en puntentelling trokken op niets door schuld van het GUSB
IFK Volleybal
- Volgende maandag
- Tegen VEK, Moeder Lies en Politeia: goede resultaten haalbaar
IFK Judo
- Niemand wilt echt meedoen
- Lars wil misschien zelf meedoen
IFK basketbal is dag van massacantus
- Lol
In excel van praesidiumgegevens ook een kolom maken met studentennummers
-

-

-

-

Cultuur:
- Lasershooten
- Geregeld
- Praesidium geeft sowieso guidobon aan Freija
- Quizvergadering
- Volgende week opnieuw
Scriptor:
- Deadline vrijdag
- Proffen en mails terug sturen: :(
- Werkgroepen en mails terug sturen: :(
- Drukkers en mails terug sturen: :(
- Hansje en mails terug sturen: :)
- Blokkie maakt WiNA bingo
- Alexandra doet stukje over tuinieren op kot
Feest:
- Bitterballenavond
- Blokkie wil niet
Cursus:
- Geen puntjes
Varia:
- Lars heeft standaarden als hij zat is
- + 2 keer gevallen
- Evaluatie ontmaagdingstaartje Thomas
- Zware taart
- Hij heeft er van genoten
- Nathan heeft spek met eieren gegeten, in tegenstelling tot op praesidiumweekend
- Geen weetje van Tamos

-

Wel van Blokkie

