10-10-2016

Agenda PV 3
Aanwezig: Valerie, Aaron, Sharon, Sofie V. Joris, Manu, Gregg, Wouter T., Nynke, Iris,
Oscar, Leander, Ben, Leen, Astrid, Sophie, Laurens, Sien, Sofie G., Carolien, Ann
Verontschuldigd: Annalise, Emiel, Tessa, Wouter De Hoog, Alexandra
Afwezig: /

1. Goedkeuring Verslag
- check!

2. Goedkeuring Agenda
- Jullie mogen per functie zelf dingen toevoegen in de agenda, daarom staat hij online
in de groep

3. Mededelingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nieuw Praesidiumlid!! 
Er zijn koekjeeeeuussss
Jarigen: Oscar (donderdag) Annalise en Laurens (zaterdag)
Opening Green Office, donderdag vanaf 16u. én LOKO’s aperitief
collectief “doe het eens op café”
Betalingsdeadline truien en praesidium: 13-10
Cantorenconvent; wil er iemand mee met Sharon 19 oktober om 20u?
Info over verzekeringen (Wouter T. mailt)
foto’s: Carolien/Sophie fak, Sien onthaalweekend, Astrid doet lounge

4. Evaluatie afgelopen week (3/10 - 8/10)
a. Peter- en meteravond; zorg dat iedereen bij elk café langskomt;in de
fak ontmoeten was goede noodoplossing maar wel een beetje een
afknapper, lijst iets vroeger rond laten gaan/vroeger pushen :d
Gezellig, loopt wel elk jaar meer in het honderd
b. Fakbar; leuk dat we soep hadden gekregen, winst: 45,60 euro,
beter/minder hectisch systeem om geld bij schatbewaarder te krijgen
c. Redactievergadering Wijzer; veel volk, veel enthousiasme, niet heel
productief blijkbaar, tegen volgende week betere update
d. Vergadering Toneel - uitgesteld
e. Studentenwelkom; wij hebben ons in elk geval geamuseerd; beter
communiceren naar eerstejaar/iedereen ? (maar hoe?) we geven het
wat tijd
f. pre-AV; volgende keer reserveren we lokaal (onderwijs regelt het) +
beter communiceren (via onderwijspagina)
g. Peter- en meter TD; veel volk, super leuk, inzetten op minder
slaapwekkende muziek (aaron vond het leuk) – dj’s waren leuk en
gratis – ze willen graag nog eens komen. Apero is traag (winst nog niet
bekend) Joris is volgende keer fulltime dj – Joris is een vriendelijke dj

h. Broodmaaltijd; soep was lekker klopje voor Astrid! Mensen moeten niet
zagen. Winst? (5, 70 euro mooi)

5. Planning komende week (10/10 - 16/10)
a. Wafelenbak; mensen die mee beslag willen maken in de lounge?
Morgen: 10.30u. Sophie en Laurens (Wouter T. gaat mee winkelen
maar geen beslag maken want dan wordt hij vuil oeioei drama (mopje
he xx)) werken mee | beslag voor 200 wafels, Aaron maakt een slecht
taalgrapje
b. AV NFK; dinsdag 20u. lijst gaat rond met volmachten, Sharon neemt
verslag
c. Schaakfak; alles is al netjes geregeld super, de spullen liggen in de
cudi, schaakstukken overnachten bij Aaron en Nynke
d. Toneelvergadering; 23u. spread the world
e. POC-Infosessie; woensdag vanaf 18.30u.
f. Filmavond; moeilijkheden; projector is al gereserveerd, we kijken
mister nobody, lokaal C is gezellig: neem dekentjes mee  er staat
popcorn in de cudi, cola en chipsjes -> potje vrije bijdrage
g. Broodmaaltijd; liefst al vanaf 13u. – 13.30u. afwassen ivm.
Eerstejaarsweekend
h. Onthaalweekend; Alles is geregeld, toppieee, nog een beetje mensen
ronselen? Vul shiftenlijst verder aan! Sien zoekt nog mensen voor
avondspel: Gregg en Carolien willen al, we regelen het ook gewoon ter
plekke verder
https://docs.google.com/document/d/15TYZhGmO0YcPG12zDSAKgtG
1iL8ApdDlEGeimpTcWx0/edit (SHIFTENLIJST
EERSTEJAARSWEEKEND)

6. Functies
a. Broodmaaltijd
■ deze week; inkopen zijn voor Ann en Sophie. (Shiftenlijst nog
eens delen!) Afwas door Carolien en Sofie G.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jsxHAO8eH90P0SEKLINd0wD5XkQ1gLNdvDqFhdRF_M/edit (SHIFTENLIJSTEN BROODMAALTIJD)
cudi moet hier
b. Cultuur
- Rockrally; try-outs? eerste voorronde is 21 november dus als er tryouts komen vóór deze datum | Joris en Gregg willen één gigabend
vormen 
c. DeWijzer: Thema: conservatisme/tradities, Cortois wil kei graag
schrijven, hij heeft een staart en adidassloefjes, er zijn mensen die zich
willen abonneren schattiggg
d. Fakbar:
■ Laurens: update speciale bierfak! 18 oktober tijdens fakbaruren
rond 22u, fakbar opent om 20.30u als het kan, Laurens gaat
alles nog regelen en vragen, er gaan terug fakkaarten zijn
hopelijk, misschien op hard papier printen in de tussentijd

e. Feest; helpen zoeken naar cantuszaaltjes met nadruk op helpen.
Eventueel seven oaks (enthousiasme hoera  de piste wordt
geëxploreerd)
f. Internationaal:
■ internationale activiteit, Leigh en Elske vragen voor
sundaybrunch, Wouter wil gastheer zijn in Gent, spooktocht in
Heverleebos (Vinnie), Aaron wil ook mensen rondleiden in de
westhoek, funfactje over Nederland tijdens wereldoorlog I
■ nudging; er was niemand op de td (Shuman fixt alles)
g. Lounge:
■ Opkuislijst; inzetten op sensibilisering:
■ Ideeënbus: Caro heeft hij thuis staan klaar (dit is mijn tweede
freudian slipper van de avond, ik laat hem staan) Caro regelt het
■ bestek, servies; het meeste staat in de cudi en dat blijft daar ook
(volgende keer misschien eerst even overleggen met
praesidium) een beetje messen terug leggen; 5 messen en een
schilmesje -> Nynke plakt overal stickers met afwassen op
(nudging ten top gedreven) we proberen het nog 1x daarna
gaan we over op radicale acties. Lounge regelt opvallende
papieren en doe de oude weg (en misschien katjes) Ann heeft
het moeilijk met deze discussie (begrijpelijk) Wouter wil kastjes
die op slot kunnen maar dit zijn er dan wel weinig dus we gaan
met voorrechten moeten werken dan
h. Onderwijs:
■ POC’ers; Ann gaat uitleggen wat het is
■ Vraag naar activiteit gedurende openlesweek (maandag rond
historische inl.) (vraag van Fran) Fran maakt het ook facultair
bekend, laat mensen aub niet naar logica gaan, informeel
boekenkijk moment of verzin maar iets leuks, misschien
Halloween? 3e jaars hebben geen RZL dus iemand van daar
eventueel?
i. PR:
■ aankondigingen masters? Nederlandstalige masters zijn oud
genoeg om te weten hoe NFK werkt. Kasper doet philosophy of
law thx Kasper
■ 2 internationals gezocht POC!!
■ Reclame leesgroepen
■ Let op internationalen in wegwijzer! (vb. onthaalweekend etc.)
■ wegwijzer zit weer in de spam
■ Nieuwe fb melding; nodig alleen mensen uit van wie je denkt dat
ze willen komen (pijnlijk)
j. Schatbewaarder
k. Sport:
■ meisjesvoetbal: resultaat van doodle voorlopig: wo 16u-17u
kunnen 9 van de 10 personen -> wat doen we daarmee?

trainingskes plannen?! :D Aaron vraag na of jongens ons
training willen geven
■ Pieter is een overloper (mopje)
l. Webmaster; dankje voor de buttons webmaster! (ze bewegen zelfs!!)

7. Werkgroepen
a. 24-urenloop-update; onhaalbaar (plan B: run for specials) boooo
historia, letteren zijn blijters
b. casino avond: wie wil helpen? Feest en Aaron, Sien misschien, Gregg.
Er is veel whisky in de cudi, Wouter helpt met Whisky
c. speakers corner:
■ brainstorm sprekers “favoriete filosoof” (proffen, studenten,
postdocs …): Wouter de Hoog, Guy Claessens, Roger
Vergauwen, Pieter Thyssen, Griet Galle, Maren Wehrle, Gerd
van Riel, Andre Cloots (<3), Herman De Dijn, Jacob iets (Sofie
G. kijkt na), Lode Lauwaert, Gregg, Breeur, Cortois, Joris Spigt,
Massimiliano Simons, Stefaan Cuypers, Hanna vandenbussche
d. galabal; wie doet er nu weer mee? Feest, Astrid, Valerie, Sharon

8. Vergaderingen
a. Stura: niks behalve dat Wouter verkozen is FEEST, 3nov.STAP over
grensoverschrijdend gedrag
b. LOKO: discussie over viskaarten saaiste ooit, Bram roopt rond in
penispak om te sensibiliseren
c. WV Cultuur: samen cultuurdingen organiseren wordt nog besproken
d. WV Internationaal: er is iemand verkozen, beleidsplannen waren OK

9. Varia
Joris: Manu geeft niets om de aarde
Sofie V: is blij dat na 2 weken de verwarming eindelijk gemaakt is op kot
Iris: scheldlied van Wina; homo is geen scheldwoord
Oscar: recap feest; iemand had wat teveel gedronken voor shift, kan gebeuren he
mannen, Gregg heeft shift overgenomen, Gregg is een schatje +10
Wouter T: - we wachten – hij kijkt uit naar pingpong tornooi
Nynke: werd gebeld (sorry daarvoor) onbekend nummer, heeft haar al 2x gesmst heel
eng “hey ben ook op antwerpen station groetjes (naam)” terwijl ze op antwerpen station
was heel eng
Manu: Manu gaat veel oefenen om morgen iedereen te beaten bij schaakfak!
Laurens: heeft een supercool hoorapparaat dat leuke geluidjes maakt!!
Ben: spaghetti is lekker ondanks haat tussen studenten en alma
Leen: enthousiast om te slapen en gaat door enthousiasme wss niet kunnen slapen,
tragisch
Astrid: op mobile phone staan geen social mediabuttons op de NFK pagina
Sophie: heeft zin om te schaken op de fakbar
Sien: broertje en zij zijn nieuwe hond gaan halen voor hond, het is een hele mooie fluffy
mand en hij is zo cuteeee, Sien past er nog net bij
Gregg: Gebrek aan foto’s in de fakbar (er waren er geen)
Sofie G.: heel blij dat ze steeds minder slaap nodig heeft om te overleven
Carolien: discussie of er toch geen 8 messen in de lounge mogen staan ipv 5
Ann: Ann heeft rijbewijs gehaald en ze heeft tickets voor red hot chili peppers!
Sharon: Na de LOKO AV van vorige week is ze nog steeds niet bijgekomen van het feit
dat een vrouwenhater verkozen is voor mandaat diversiteit

Aaron: Nynke en Aaron hebben wijn over dus iedereen is nog steeds welkom | We
moeten nog selfie nemen met palmboom en dan naar LOKO sturen
Valerie: er zijn dus echt mensen dat de Holocaust ontkennen wtf (insteek Carolien: stuur
de joden naar madagascar)

To do

Wie

Wanneer

Inkopen wafelbak

Sophie, Laurens, Wouter T.

Morgen 10.30u

Afwas broodmaaltijd

Sofie G. en Carolien

Inkopen broodmaaltijd

Sophie en Ann

