
Praesidiumvergadering 12 
Zondag 15 april 2012 

 
 
 
 

 
Te Laat: Lucie 
Afwezig: Jens, Floris, Max V 
 

1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 29 april om 19u30!!! 
 

2) Mededeling van de voorzitter 
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
Cultuur 

o  Show: Geen opmerkingen. 
 
Feest 

o  Goliarde: Paasgoliarde was gezellig, de 3-voor-5-goliarde was ook leuk.   
o  Familie- en vriendencantus: was opvallend geestiger dan gedacht, mede dankzij 

Koen die stiepelzat was en ook dankzij Arne zijn vader. Trouwens, Arne zijn 
vader heeft Arne onder tafel gezopen. 

o  Halftimebierbowling: Ook deze activiteit was erg leuk. Moest voortijdig worden 
gestopt wegens dronken wangedrag. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Best 

o Goliarde: Deze keer ligt er een wereldkaart als twister!   
 
Cultuur 

o Parkpop: Er is een afterparty in de Twitch. Praktisch alles is in orde, er was enkel 
nog een probleempje met de drankvergunning, maar dit is van de kaart. Bij 
onweer zal het moeten worden afgelast. Misschien security aan ingang zetten 
om te controleren op glazen flessen? 



Feest 
o Goliardes: 7 mei is er een schlagergoliarde, maar artiest kan enkel op 23 april. Dus 

misschien combineren met de shotjesgoliarde?  
o Cantus Leuven: dit zal volgende week donderdag doorgaan. De inschrijvingen 

komen binnenkort  online. 
o Cantus VLAK: Er is veel budget voor cantussen over. Vandaar het idee om de 

cantus gratis te maken. 
o Halftimecantus: belooft niet echt succes te worden, nu 9 inschrijvingen.  
o Ouderolderscantus: graag veel volk van praesidium. Gaat door op 4 mei.  
o Bierfietsen: Alles is geregeld 

 
Interne 

o Pasen: Er zal wat chocolade worden uitgedeeld.  
 
Praeses 

o Receptie: plan was eerst om in het in de abdij van de Sint-Pieterskerk te doen. Dit 
moet blijkbaar 6 weken op voorhand worden aangevraagd. Nu is het Pand 
aangevraagd. Het plan is om dit in de laatste week te doen.  

 
Pr-Externe 

o Archiefair: Dit is overmorgen en alles is zo goed als in orde. De shiftenlijst komt 
vanavond online.  

 
Recruitment 

o Drive & Fun: Nu woensdag voor eerste-masters, jammer dat er maar 3 bedrijven 
zijn. Reeds een 30tal inschrijvingen. In totaal 40 plaatsen.  
 

Sport 
o 12-urenloop: volgende week woensdag. Wij delen onze fakbar met de VLK. De 

speciale rondes tellen dit jaar niet mee als rondes. Alle drank is reeds besteld. 
We hebben geen DJ ingezonden. 
 

Vice 
o Medewerkersetentje 2: Het gaat door op de boot aan de vooruit. Er wordt op het 

praesidium gerekend om mee te helpen. 
 

 
6) Algemeen 
 
7) Varia 
 
Emma:   gratis vat voor ladiesnight? => wordt besproken. 
 


