Vergadering 08/05
Aanwezig: Maarten, Clara, Nathan, Vincent, Freija, Alexandra, Stef, Segers, Polina, Tomas,
Sam, Jules, Blokkie, Thomas, Manon, Davit, Sarah
Afwezig: Julie, Lars
Te laat: Matthias

Praeses:
- Evaluatie Praesidiumactiviteit
- Er waren te veel vegetariërs
- De cantor vond het echt goe
- Katers waren minder
- Vergadering 15/05
- Davit kan niet
- Vergadering blijft gewoon op die dag
- Ik (Sarah) zal leiden voor de puntjes van het huidig praesidium
Vice:
- Zwanenzangdiner aankondigen
Penning:
- Subsidies
- Ingediend
- NDW
- Eens voor kijken
- 12urenloop
- Wordt sebiet betaald en doorgestuurd naar andere wetenschappen & vlak
- WiNA 75
- Er bestaat nog een bankrekening hiervan
- Volgende penning moet hier eens naar kijken
IT:
-

Evaluatie Infosessie GDPR
- Tomas heeft verslag gemaakt en doorgestuurd naar andere senioren van
wetenschappen, komt ook op de wiki
- 29 juni worden alle archieven verbrand
- Regels zijn heel strikt: bijna niets van gegevens mag nog bijgehouden worden
en foute gegevens moeten makkelijk veranderd kunnen worden
- Wat betekent dit voor de muilgraaf?
- Voornaam mag, seksuele oriëntatie mag niet bijgehouden worden
- Voor foto’s is er geen probleem: portretrecht

PR-extern:
- Een “ CV bundel” is misschien een idee

-

-

-

Leden hangen hun cv vast aan hun profiel
Bedrijven zoeken zulke dingen
GDPR vindt da nie tof
- En met toestemming van de leden?
- Ah dan wel
- Contractuele toestemming nodig
- Als we dit doen, moet juridische van FK dat nakijken
Evaluatie Avond KPMG
- Goed
- Volgend jaar sponsoren ze weer
- Hou woensdag 21 november vrij op kalender voor een soirée (event voor
studenten om professionele contacten te leggen)
Mail ivm doctoraat
- Op Minerva en facebook verspreiden

PR-intern:
- Vanavond ducttape nodig
- Matthias brengt mee
Schachtentemmer:
- Evaluatie Ontgroening
- In orde
- Peperjenever komt harder aan als hij 2 maanden langer rijpt
- Goed weer
- Controle van FK: in orde
- Tomas vond dat er weinig opdrachten werden gedaan door competitie
- Competitie zet wel druk erachter volgens Blokkie
- Vorig jaar had blijkbaar wel 1 ploeg vlugger opgegeven omdat ze toch
niet meer konden winnen
- Ontgroening Stef en Chato
- Zwanenzang lijkt niet het beste idee met al die lintoverdrachten
- Vacantus of nadoop
- Bij vacantus is er minder volk in de ovp -> minder buitenopdrachten
mogelijk
- Sowieso minder opdrachten mogelijk met maar 2 schachten
- We kunnen eerder opdrachten geven voor in de cantuszaal
- Nadoop duurt nog te lang
- Davit legt het uit aan Sjappie
- Zwanenzang
- Sam stuurt tekstje voor cantorverkiezing door naar Blokkie voor evenement
zwanenzang
Sport:
- Truitjes
- Geen offerte binnen gekregen, zal voor volgend jaar zijn
- Evaluatie 12urenloop

-

-

Geologen & vlak zijn traag
Goed weer
Julienronde wordt afgeraden door Vincent
- Hij was 4de of 5de
- Hij heeft zijn vingers verbrand
Evaluatie baseball
- Leuk
- Beter een uur vroeger, want als het om 20u begint, wordt het vlug donker
- Dan kan er ook nog achter jenever gegaan worden als er te weinig is

Cultuur:
- Kroegentocht
- Staat online
- Nog rondvragen bij de cafés
Scriptor:
- Laatste Strakske
- Enkel nog woordje van feest nodig
- Zorg dat het gepubliceerd wordt
Feest:
- Shotjesavond
- Pakt ulder oud lint mee
- 1 euro per shotje, 5 euro voor 6 shotjes
- Shotjes met suikerspin: op bekertje leggen, niet in anders lost het op
- 2 a 3 flessen elk meenemen voor vanavond
- Kassa tegen de spiegel zetten, vorig jaar zak met jetons gestolen
Cursus:
- Geen puntjes
Varia:
- Zit allemaal samen met jullie opvolger tegen volgende week.
- David was semi-sportief-ish voor unief
- Ook op de baseball
- Er staat al een woordje van verkozen praeses in proefversie van ‘t Strakske, maar er
is nog niemand verkozen :o
- Tomas’ weetje: vorige week was het Karl Marx zijn 200ste verjaardag

