Vergadering 13/10
Aanwezig: Nathan, Clara, Kobe, Femke, Mathieu, Matthias, Jan-Pieter, Niels, Tuur, Julie,
Quentin, Segers Junior, Sander, Lotte, Segers, Apo, Manon, Thomas, Jules, Jarne, Jasper,
Vladi, Robin, Jonathan, Alex, Blokkie
Afwezig: Maarten (test)
Te laat: Alexandra (labo)
Praeses:
● Doorstroom uit AV
○ Eetfestijn
■ Verplaatst naar 2e sem
○ Beiaard
■ Security volgde standaard procedure van eigen drank afnemen, dit was
niet de bedoeling
● Evaluatie praesidiumactiviteit
○ Twas lekker
○ Spitbullnight gewonnen
● Kerstmarkt
○ Pr intern gaat posters ervoor halen aan decanaat
○ Shiftenlijst invullen, je erop zetten als je nog niet hebt ingevuld pls
○ Wij moeten Hot dogs fixen
○ Er zal glühwein zijn vanaf 18u ongeveer
● Massacantus
○ Medewerkers
■ Per 10 deelnemers 1 medewerker
■ Helpen opzetten en afbreken
■ Via WiNA aan mindere prijs (helft ticket)
■ Vrijwilligers: Robin, Kobe
○ Extra reminders maandag altijd welkom
● Reclame voor de ribbetjes van WiNA dag I
○ Nemen veel plek in in diepvries
○ Idee: aan kerstmark verkopen?
○ Wordt later nog besproken
● Frigo aan geologen?!
○ Die hadden dat even op voorhand gevraagd, ik dacht toen niet aan die
bitterballen for some reason, ze komen er om kwart voor zeven om.
■ Roadtrip met Apo om bitterballen te vervoeren met auto
● Is benzine niet te duur?
○ Apo lacht sarcastisch
Vice:

●

Jaarverslag
○ Sjabloon werkt weer en heb voorbeeld van vorig jaar dus kan eraan beginnen dit
verlengd weekend

Quaestor:
● Subsidies goedgekeurd?
○ Subsidies goedgekeurd!
● Financieel verslag
IT:
●
●

Muilgraaf is vrij deftig op pc ☺
Muilgraaf compatibel voor mac plzzzz en op gsm beter

Schachtentemmer:
● Nadoop
○ Medische formuliers in orde (wordt gestuurd naar Manon om af te drukken)
○ Moeten we nog naar de Makro → ja (er staat wel nog stuff in de kelder)
○ Doopcomitévergadering?
● Nadoopcantus
Cultuur:
● Evaluatie karten
○ Veel volk! 1 iemand heeft helaas moeten afzeggen, de rest was zeer competitief
en enthousiast
○ 3 groepen ipv 2 door klein defect aan de karts
■ Random gekozen
■ 2e heat: groepen volgens snelheid
● Inschrijvingsformulier zorgt bij sommige mensen voor verwarring omdat ze denken dat er
maar 3 mensen in een team zitten, mss volgende keer 4 spelers zetten ipv 3
○ Ik ging ervan uit dat de inschrijver ook deel is van het team, sorry voor de
verwarring
○ Aan personen extra sturen met vraag of ze effectief weten dat ze met 4 mogen
komen
● Quiz
○ Drank bestellen?
■ Gedaan -nathan
○ Frigo, plateaus, jetons voorzien?
■ Jetons? Plateaus hebben we er twee van toch? Of mis ik mij hierin?
■ Vorig jaar ging zonder plateau’s
■ Lift werkt niet, dat wordt sleuren
○ Vorig jaar hotdogs; nu weer?
■ Was vorig jaar een succes

■

●
●

Goed idee, op voorhand iemand naar Makro sturen om hot dogs en
sandwiches
Reminder: morgen 17:30 testquiz @ kelder
○ Julie komt later door les
Quiznamen: limiet op naam zetten (puntje voor IT)

Feest:
● Bierkoning en bitterballenavond
○ Vuilzakken, bandjes, jetons al gefixt
○ Wedstrijd: 21u begint het (inschrijvingen ervoor)
● Fluitconcert
○ Go Julieee
○ Ze heeft haar blok(kie)fluit niet mee
Sport:
● Evaluatie kicker
○ Domination by Blokkie en Segers
○ Succesvolle avond
○ Sommigen willen in 2e sem ook al weer kickertoernooi
■ Suggestie: met wetenschappen in meerdere cafés: lijkt echter wel lang en
ingewikkeld
■ Concept: Pooltoernooi in Arena met goedkope pintjes
● Evaluatie IFK voetbal
○ Moeilijke, maar haalbare match, echter verloren
● Evaluatie IFK volleybal
○ Burgerlijk ingenieur is een keuzevak
○ Geneeskunde is een keuzevak
○ Geografie is een keuzevak
○ Geologie is een keuzevak, maar zo eentje dat niemand wilt oppakken
○ Losjes alles gewonnen (geen enkele set verloren)
○ Training voor tweede ronde mss organiseren (2e ronde is 2e sem, nog geen
data’s gekregen)
● Evaluatie vergadering wetenschappen
○ Zwemmarathon: 1e halfuur dames (zoveel mogelijk volk proberen fixen)
woensdag 5 december
○ Nog geen thema voor 12-uren loop en zitplaatsen voorzien hopelijk
■ Onder naam Wetenschappen (VLAK, dentalia en VBK doen mee)
● IFK basket
○ Kringen mogen zelf beslissen of wedstrijd doorgaat → wedstrijd hopelijk
verplaatsen naar 2e sem
Cursus:
● Fix ulder drive voor boekhouding

PR-intern:
●
PR-extern:
⚧ Sponsors quiz
⚦ Drivelink, stuur ik wel door ofzo
⚦ Moet nog wat rondmailen
⚦ Ook vragen aan Kevin
⚧ SPONSORTOCHT
⚦ Matthias en Kobe: blauw kotje nog xoxo
i.
Sorryyyyyyyy
⚦ Alexandra en Jonathan
⚦ Delhaize januari?
i.
Budget voor dit jaar is op, dus volgend jaar opnieuw
Scrubtor:
● Niels: wil je die newsflash doen?
○ I guess
● Jarne en Blokkie schrijven rubriek
● Interview: Jonathan jij wou toch eens een prof interviewen, niet?
○ Prof Boone: door Matthias interviewen?
● Vice mag een woordje doen
● Voor de woordjes: een foto van een activiteit die je erbij wil mag je altijd ook doorsturen
● Aan de sponsors verandert niets?
○ Normaal niet
● Horoscoop 2.0?
● Wie heeft er zin om een “hoe … ben jij” quiz te maken?
○ Robin?
○ ‘Hoe praeses ben jij?’
● Antwoord eens op mijn glijbaantjes
Varia:
● OAK heeft lekkere cocktails
○ Zijn da die van vorige week dinsdag in de CB?
■ Dat zijn die van na het gratis vat na de AV
● Waarom is er opeens zoveel volk?
○ Vergaderingen te leuk ofwat
● @cultuur Uw quiz gaat in UTF-8 moeten zijn, er zijn 2 teamnamen zonder Latijnse
karakters
○ Screenshots lol
○ Foneties!
● Post voor ‘A Book on C’ is geplaatst
● RIP Stan Lee

●
●
●
●
●
●

23 november vriendjes en familiecantus van Moeder Zeug
○ Alex en Robin gaan mee
Morgen cantus HILOK
Apo loves us
Frietjes
Orca’s zijn epic
Jarne heeft disturbing vraag

