Vergadering 20/03
Aanwezig: Alex, Tomas, Blokkie, Thomas, Segers, Sam, Julie, Nathan, Alexandra, Clara,
Manon, Matthias, Vincent, Freija, Davit, Sarah
Afwezig: Lars, Polina
Te laat:

Praeses:
- Evaluatie Infodag ICC
- Matthias vond het leuk
- Blokkie zijn schoen was kapot
- Gelijmd met superlijm van Freija
- Beata was blij
- Broodje uitgedeeld aan zwerver in Citadelpark
- Bicky’s @ S9
- Prijs: 1,5 euro
- Vandaag evenement online zetten en op kalender zetten
- WiNA-dag II
- Iets voor de middag beginnen met opzetten, dan samen gaan eten, daarna
begint WiNA dag
- Traiteur van FK bbq:
- Iets duurder, maar beter vlees/groentenbuffet
- Bbq met worst, kip, ribbetjes, gemarineerd spek + groenten- en
fruitbuffet + sauzen
- Afwas en bestek/borden worden door traiteur geregeld
- Onder 60 forfaitaire prijs: 710 euro
- Prijs opslaan van 6 naar 7 euro
- Navragen wat traiteur doet bij slecht weer
Vice:
- Vanavond bij Kevin informeren voor oudezakkencantus vast te leggen op 25 mei
Penning:
- Kassa inkom quiz (20 * 1 euro toegevoegd)
- Vul uw excels aan, trut
- Sponsoring SB
- Nog niets van gehoord
- Geld van galabaltickets aan Segers geven
IT:
-

Niet zo duidelijk als je op liedje stemt dat u stem geteld is, je moet zelf nog de pagina
vernieuwen
Bij vorige tops: aantallen niet juist (er is ook top 79 en 78)

PR-extern:
- Sponsortocht
- Alles in orde
- Verslag lezen als ge afwezig zijt geweest
- Evaluatie Switch to IT
- Interessant
- Misschien nog eens organiseren voor de bachelors
PR-intern:
- Weekmeel op zaterdag
- Ik ben in slaap gevallen terwijl ik de meel schreef
- Maandag na de paasvakantie nog eens langsgaan in de klassen om reclame te
maken voor bbq
Schachtentemmer:
- Bierbowling
- Inschrijvingen
- Veel mensen die niet aan de Ugent studeren, zijn niet officieel
ingeschreven op de site, omdat studentennr. nodig is om een account
aan te maken -> gewoon 0 invullen als studentennr.
Sport:
- Schaatsen
- Straks nog eens posten
- Truitjes
- Tegen volgende vergadering concreet ontwerp
- Evaluatie SDW
- Niet op tijd begonnen, veel volk
- Liefst latere datum (mooier weer)
- Eens zien achter de verloren kleurfilter
- Kotfietsestafette was een slecht idee (gevaarlijk en volgens velen niet
plezant)
- Volgend jaar uitleggen aan andere wetenschapskringen hoe ge eten in een
diepvries steekt
- Frituur uitkuisen!
- Eigenlijk geen shiften meer nodig na 21u
- Evaluatie badminton
- 2e zilveren medaille voor WiNA mede mogelijk gemaakt door Quentin en
Maarten
- Julie en Robin mooie outfits
- Die andere 2 dudes kennen we niet echt maar ook 1 wedstrijd gewonnen
- Praesidium verplichten om een bepaald aantal sportactiviteiten per semester af te
komen?
- Niet per se meedoen
- Praesidium van andere kringen veel meer aanwezig dan wij
- Verplicht maken

-

Dit academiejaar te laat, maar goed idee voor volgend jaar

Cultuur:
- Evaluatie Quiz
- Opmerkingen Blokkie:
- Snelle ronde verkeerd uitgevoerd: volledige ronde 2 keer na elkaar
lezen, niet elke vraag apart 2 keer stellen na elkaar
- Te weinig tijd voor de puzzels
- Algemeen een te hoog niveau
- Geen meervoudige antwoorden aub
- Andere opmerkingen:
- Blokland was onvriendelijk volgens bepaalde mensen
- Er was redelijk wat kritiek op Alexandra
- Rode draden suckten over ‘t algemeen (maar een iemand die dit echt
vond, de meesten vonden de meeste rondes tof, ie ze allemaal buiten
de Simpsonronde)
- Er was kritiek op de correcties die aan Alexandra werden meegedeeld
- Het kon niet echt dat de sudoku een vrij simpele fout bevatte
- Te weinig tijd voor de puzzelronde en Davidronde
- Ook niet aangekondigd hoeveel rondes tijd mensen kregen
voor de tafelrondes
- Border hopping en davidronde tegelijk maakte beide rondes wat
moeilijker
- Schiftingsvraag vergeten
- Dit klinkt super-negatief maar echt 95% van de mensen vonden het
een toffe quiz, en uiteindelijk is dat wel ‘t belangrijkste.
- Puzzelronde te moeilijk om te verbeteren
- Het mag niet mogelijk zijn dat iedereen het juiste antwoord op
een andere manier en met andere notaties kan geven
- Beter geen vragen waar er veel lange antwoorden mogelijk zijn, zoals
de vraag over Houdini (vraag moet in beperkt aantal woorden te
beantwoorden zijn)
- Grappige antwoorden mss niet publiek zeggen, dat kan beschouwd
worden als uitlachen
- Reden dat mensen domme antwoorden geven, is omdat quiz
te moeilijk is
- Ander systeem voor de drank?
- Drankbonnen: kaart van 10 euro voor 8 drankjes
- Sowieso duidelijk onderscheid maken in shiften wie achter de toog
staat en wie opdient
- Aftrekkers kopen voor flesjes
- Er zijn er van Kasteelbier in de kelder
- Alle opmerkingen en hoeveel drank gedronken is, aanvullen op de wiki
- Karten

-

Nog niet zo veel inschrijvingen, wss door de prijs
Blokkie post evenement in schachtengroep

Scriptor:
- Strakske
- Is gedrukt
- Nieuw systeem om Strakske na te lezen werkt
Feest:
- Galabal
- Alles in orde
- Vanavond nog overblijvende tickets meenemen naar de cb
- Openingsdans Davit
- Sander wilt
- Liedje nog kiezen
- Jetonsysteem:
- 1 euro per jeton
- Achteraf tellen ze aan de bar hoeveel jetons uitgegeven zijn
- Bier, frisdrank: 2 jetons, wijn: 4, glas cava: 5, fles cava: 20
- Receptie met gratis cava
- Foute top
- Boycott
- Soviet volkslied staat er niet tussen >:-[
- Brengt geen sfeer in cb
- Jeroom is nog cv
- Vergeet niet verkleed te komen
- Een week stemmen is vrij kort
Cursus:
- Aantal labojassen verkocht?
- Nog eens nakijken, dan kan dat op de wiki
- Volgend jaar ook labobrillen
Cantor:
Varia:
- Geologen hebben geen humor
- Ze reageren boos op meme van Nathan
- Er is dit jaar een lustrumactiviteit en het is samen met de PR-activiteit
- En het is op een booooot!!!
- Nathan en Lars komen later vnv
- Julie is gisteren over betonblok gevallen
- Weetje Sam: vogelbekdier geeft melk aan haar jong door te zweten en heeft geen
maag
- Segers geraakt er niet vanavond

-

Weetje Tamos: er was eens een vrouw...die maar drie vingers had bij geboorte en bij
een accident is ze haar hand volledig kwijt geraakt, daarna had ze fantoompijn aan
vijf vingers = raar

