Vergadering 20/02
Aanwezig: Lars, Freija, Nathan, Clara, Manon, Tomas, Alexandra, Julie, Stef, Blokkie,
Thomas, Emile, Davit, Sarah, Sam
Afwezig: Vincent, Polina
Te laat: Matthias

Praeses:
- Praesidiumactiviteit
- Ideeën: kaas- en wijnavond, bier- en wijnavond, kaas-/bier-/wijnavond,
raclette
- Andere ideeën: laat maar weten
- WiNA-Weekend
- Huisje ligt vast en is betaald
- Deze week inschrijvingen openen
- In de buurt: klimmuur (kwartier afstand met auto)
- Prijs?
- 30-35 per persoon
- Verbroederingscantus der WiNA’s
- Volgende week vrijdag
- In Diepenbeek
- Davit checkt treinuren
- 7-8 man die hier is wil al meegaan
- Kalender aanvullen
- Activiteiten van anderen laten staan
- Vincent is gewoon een mongool
- Verkiezingsvergadering
- Hier een link: link (voor de kalender he)
Vice:
- Blokkie heeft zijn Strakske nog niet gekregen
Penning:
- Winst op cocktailavond
- Verlies op spelletjesavond
IT:
-

SKO-router bij Zeus gedumpt
Google Agenda aangevuld

PR-extern:
- Infosessie: Switch to IT (14/03)
- Wie voorziet drank en versnaperingen?
- Zij regelen dat, hebben ze in de mail gezegd

PR-intern:
- Wil een nieuwe camera
- Reflexcamera
- Weekmeel is verstuurd, proficiat
Schachtentemmer:
- Casinocantus
- In orde
- Nathan komt later door de scriptoractiviteit
- 12-urencantus
- Op zelfde dag lezing waar veel wiskundigen naartoe gaan:
- Binnenvallen tijdens deel mag niet
- Schema komt online dus dat in het oog houden
- Prijs
- Zelfde als vorig jaar
- Indeling
- Zelfde als vorig jaar
- Snel aan Blokkie laten weten voor de protemmers en -senioren te
kunnen verwittigen
- Als er geen cantor is: gewoon random mensen laten inzetten
- Davit en Sam wisselen een deel van functie
- Andere senioren
- Blokland
- Nijntje
- Temmers
- Julien
- Xeno?
- Cantors
- Sam
- Maakt boekjes
- Diploma’s
- Aan Julien bestand vragen
- 20-25 afdrukken
Sport:
- Truitjes
- Alexandra bestelt
- Factuur doorsturen naar Segers
- Schaatsen
- 15 maart
- Prijs?
- Normaal 5,5 euro p.p., vanaf 15 personen minder en met gratis
jenever
- 5 euro per persoon
- Tomas kan visjes

Cultuur:
- Karaoke? -> ja
- In orde
- Zetten we een vat? Ja
- Quiz
- Comité zit na vergadering samen
- Zaal is gereserveerd, maar nog niet bevestigd
- Evenement al aanmaken en inschrijvingen openstellen
- Evaluatie Spelletjesavond
- Goed
- Veel volk
Scriptor:
- Evaluatie Strakske
- Idee voor nakijken: groepjes van mensen x aantal artikels
-> zodanig dat niet iedereen half gans ‘t Strakske nakijkt
- Interview Dawyndt
- Face-to-face
- Iemand nodig die alles typt
- Julie
Feest:
- Galabal
- Diner
- Promking en -queen
- Nominaties op voorhand
- DJ’s
- Wordt ten laatste dit weekend vastgelegd
- Evaluatie cocktailavond
- Goed
- Vincent zijn cocktail het minst verkocht
- Lag mss aan de naam
Cursus:
- Op tijd laten weten als iemand zijn shift niet kan doen
Varia:
- Liechtenstein heeft veel medailles per persoon op de Olympische spelen
- Weetje van Tomas: couscous is pasta
- Blokkie zet foto van zatte vriendin van Tomas in praesidiumgesprek
- Ze had een kater, maar was niet zat
- Blokkie voelt zich geflatteerd
- Op zondag 4 maart is er cantoravond en Sam zoekt +1
- Tomas
- Anders Davit

-

- Alexandra wil ook wel
- Wie cantor wilt worden van FK mag dan opkomen
- Alexandra gaat mee
Sherlock Holmes was vroeger fan van het werkwoord “to ejaculate” wat vroeger
“uitroepen” betekende

