Vergadering 26/02
Aanwezig: Nathan, Niels, Alexandra, Clara, Julie, Ian, Jarne, Mathieu, Quentin, Manon,
Maarten, Kobe, Basile, Blokkie, Robin, Jonathan, jan-pieter, Matthias
Afwezig: Femke (VTK Jobfair)
Te laat: David
Praeses:
● RSCB
○ Clubkaarten van CB blijven volgend jaar zelfde prijs
○ Wij hebben meeste gekochte clubkaarten woopwoop
○ Later: Rugzak (met laptop) enzo beter weg te krijgen dan nu gwn achter te toog
(voor (pro)preasidiumleden)
● Pimp your campus
○ Wat zal er veranderen: looppiste, vaste bbq, pop-up bar, voetbalveld...
○ Alpaca?
● Concert Delamane
○ Shiften! 2 man achter de bar, mss weinig als iedereen naar bar zelf moet gaan?
● 30 maart: infodag wetenschappen
○ Wiskunde
■ Kobe en Nathan lol, geen keuze
○ Fysica
■ Clara, Niels
○ Informatica
■ Femke, Mathieu
● Klachtenmail schacht tov prosenior
○ Opgelost
Vice:
● Sommige ereleden persoonlijk uitnodigen
Quaestor:
● Gereïncarneerd als brandnetel
○ Brandnetelsoep, anyone?
● Schulden
○ Zal die met de meeste schulden aanspreken
● Verkoop galabaltickets
○ Zelf tickets meenemen naar CB
○ En aan cursuskot: indien gewenst zijn extra permanentie te fixen
○ Tickets in kleine kelder, zo kunnen praesidiumleden op random momenten
verkopen
● Financieel overzicht vorig en dit semester

IT:
●

●

LDW
○

Shiften?
■ Stuur ik door zodra de andere webs dit regelen. Ik heb niets te regelen
qua bar etc.
■ De webs & IT doen het allemaal solo
■ Niet verplicht voor praesidium dat niet meedoet en gwn komt schimmelen
○ Materiaal:
■ Utp kabels, dinsdag
● Got em
■ Werfvoeding, wordt gezet door dienst elektriciteit
■ Router, wachten op antwoord netadmin
● Dlink routerke gekregen
● Nu nog poging met Zeus materiaal eigen routerke te maken
■ Verlengkabels etc, aangevraagd bij dienst tentoonstellingen
● Zeus to the rescue
■ Switches:
● Geleend van Zeus
○ Zeus verdient wel cadeautje voor hun hulp
■ Paar pakken cola hun richting sturen? @quaestor
● Quaestor: Ik zal eens checken of mate duur is
○ Ice tea gebruiken ze meer
Website: studiehulp

Schachtentemmer:
● Schachtenkotrolling
○ Ziek leuk
○ In orde te brengen: Kosten meedelen aan DC
● 12-urencantus euj
○ We gaan voor meer dan 1 deel herinneren!
○ Senioren: konijn :deel 3, blokkie:4 , davit: 5
○ Temmers: julien: deel1, xeno: deel3, blokkie: deel5
○ Cantor: sam: deel 3,4
○ Voor eurosong liedjes muziek opleggen? Met boxen (van Robin) laten afspelen
(karaoke versie) wie zoekt: cantor
○ Gelegenheidscodices: cantor werkt af (volgende keer op tijd sturen, hopelijk
komen ze nog op tijd toe)
○ Start: 16u20???
Cultuur:
● Karaoke straks
○ Robin zingt ‘Een vrijgezel die gaat pas slapen’ met alle vrijgezellen :)

●

●

Manillentoernooi met de sportjes
○ We zijn dit gezellig apart aan het bespreken x
○ Woensdag 20 maart
○ A3 reserveren
■ Dan is er les tho
○ In s5? Lastig om drank naar daar te brengen
○ S25? Ook ver voor drank?
○ Mss andere datum waar A3 dan vrij is?
Spelletjesavond gereserveerd

Feest:
● Activiteiten gecorrigeerd naar Kevin toe?
○ CB site ligt plat, dus lukte niet dit weekend
○ Vanavond nog eens vragen om activiteiten te corrigeren
● Spreiding clubavonden
○ Niet zo ideaal blijkbaar: 3 speciale clubavonden met niet-normale-muziek na
elkaar (karaoke, ketnetkroket, foute top)
○ Oplossing: Loempia’s-clubavond wisselen met ketnetkroket-clubavond
Sport:
● Basketbal IFK
○ 81-43 verloren tegen VGK
○ Een stuk betere prestatie dan de score van vorig jaar 64-9
○ Sander was verre doodgevallen (was ook ziek)
○ Met 1 wisselspeler aan beide kanten was het een ware conditionele veldslag, zij
zaten wel wat frisser
○ Supporters waren pover aanwezig, ook praesidium afwezig
■ Voor praesidium toch wel de bedoeling om naar wat activiteiten te gaan
kijken en eens te gaan supporteren
● IFK zwemmen
○ Valt niet veel over te zeggen als er geen deelnemers waren
● IFK Badminton voor geklasseerden volgende week, ik wil supporters :(
Cursus:
● Laatste week shiften: enkel maandag, dinsdag en vrijdag ochtend (09:30 - 13:00)
○ Extra shiften voor galabaltickets te verkopen: quaester laat weten aan cursusjes
● Waarschijnlijk nog een paar permanenties in week 10
● Affiches aan cursuskot: enkel WiNA ??
○ Als VVN, Zeus en Prime wordt toegelaten, hangt het raam heel snel vol
■ Het zijn er niet zo veel
● VVN, Zeus en Prime gebruiken dit privilege zelden, maar het is
wel een geste van ons die gereciproceerd wordt

○ Laat die jongens, ze helpen enorm met de lan

●

●

■ Deze kunnen aan het prikbord naast het cursuskot hangen
Statuten uithangen aan cursuskot
○ Bwa, als ge daar zin in hebt
○ Hangen in principe ook al uit in kelder
5 cursussen chemie brak geprint, verkopen aan verminderde prijs
○ Brak afgeprint door bedrijf: recto en kreuken → zien of je dat kunt terugsturen,
want fout van het bedrijf waarmee prof zelf werkt
○ Keuze geven aan studenten: nu brak, maar goedkoper of later komen kopen

PR-intern:
● Deel de 12urencantus mss eens extra morgen en overmorgen
○ Als er geen affiches zijn, praesidiumleden evenement delen voor meer reclame

PR-extern:
● Evaluatie workshop exellys
⚦ Foutieve reservatie van lokaal
⚦ Gecancelt, te weinig mensen op “aanwezig” op fb evenement
⚦ Volgende keer beter met inschrijvingen werken zodat ze beter weten hoeveel
mensen er zouden aanwezig zijn
● Evaluatie Nexios IT
⚦ Volgend jaar opnieuw, indien exclusiviteit: maar wat als ander bedrijf ook zo’n
evenement wil regelen, 2 jaar na elkaar zelfde bedrijf is mss niet zo optimaal,
vooral omdat er bijna geen afgestudeerden naar evenement waren gekomen
Scriptor:
● Strakske?
○ Alle tekst (denk ik) is af, tijd om na te lezen
■ Zie facebook bericht
○ Enkel nog foto’s en layout in orde brengen
○ Hopelijk doorsturen woensdag namiddag-avond zodat we het vrijdag hebben
● Strakske IV plannen voor een week voor het galabal te doen
○ Is dat te kort?
● Strakske V is dan voor eind semester 2
○ Normaal gemakkelijker te vullen dan Strakske III
● Scriptor is geen professionele zaag → correctie in het Strakske dat Davit en Blokkie dit
eigenlijk zijn
Varia:
● WWW-comité vergadering sbiet
● Reminder voor de afwezigen vorige keer: 7 MAART BOITEN IN LEUVEN
● Nog mensen die galabal gaan vrijdag? Galabal vd “Wetenschappen”

●
●
●
●
●
●
●
●

Gezellige verbroederingsbabbel met GBK gisteren
JP is jarig
Deze volgorde is kak en mongolisch
Kazoo’s zijn weg
Manillentoernooi blijft op 20 maart
Waar is onze diepvries? (best voor ‘Bicky’s at s9’)
Oude frigo weg?? En friteuse??
Ad fundum meter vnvd!!

