Verslag WiNA-vergadering 14-09-2006
Aanwezig: Dobbie, Akke, Osmo, Polipie, Bram, Lucas, Lotte, Bart
Te laat: Propolis
Verontschuldigd: CD, Jessie, Iris, David, Peter
Verslag opgesteld door: Bart
Jessie geeft haar taak als sportpraeses op. Alle ogen zijn op Lotte gericht.
Lotte Stelt zich kandidaat voor sportpraeses, de kandidatuur wordt unaniem aangenomen.
Dobbie vindt dat niet-praesidiumleden ook een kans moeten krijgen. Er wordt beslist van de
functieverandering op de website bekend te maken; als er 7 dagen niemand bezwaar heeft treedt de
beslissing in werking.
Introdag wiskundigen de 15de: Bram, Akke, Lucas en Bart gaan zich ermee bezig houden
Dobbie vraagt van sven wat onder een jas weg te steken, akke antwoordt dat dat niet nodig zal zijn
want hij moet morgen de badkamer bij hem thuis kuisen.
Gewenste klederdracht: enkel lint, NIET plenis coloribus
Bart vraagt naar de sleutels van oud-praesidia. Liggen bij abeel, akke zorgt ervoor.
Het infostrakske is besteld in 150 exemplaren bij acco
De affiches van de verschillende activiteiten moeten binnengebracht worden.
Akke wil zich bezighouden met het ontwerpen van de lidkaarten + ze binnenbrengen
Sport:
Volleybal: twijfels of er wel een ploeg gaat zijn, we doen dus niet meer mee
Voorstel tot middagactiviteit: reeks sportvoorstellen
1 grote affiche maken en de middagactiviteit erop plakken
we kunnen dat maandag of woensdag doen, dat zien we wel tijdens weekvergaderingen
wintersport: Dobbie heeft het een en het ander opgevangen bij andere wetenschapskringen. We
werden echter slecht geïnformeerd en ze vreest dat we niet welkom zullen zijn.
250 euro per persoon om op skireis te gaan, all-in.
Polipie kijkt vragend en Dobbie antwoordt dat de drank waarschijnlijk niet inbegrepen is.
Dobbie gaat toch nog eens horen hoe het zit
Er is ook een voorstel gelanceerd tot jenevervoetbal.
Studentikoos:
Schachten Konvent / open cantus? -> Afwachten tot we het aantal schachten weten
We organiseren dit jaar een 14urencantus
Polipie gaat voor zijn schachten een rondleiding door gent organiseren, elk praesidiumlid staat op een
bepaalde plaats en krijgt een stempel mee. De activiteit zal eindigen in het clubcafe en er zullen gratis
zuipkaarten voor de winnaars zijn.
Feest : op SABAM na is alles ivm openingsfuif in orde
Cultuur:
filmavond gaat door in A3 of in de kelder
Voorstel voor theater. -> nico zal het wel regelen indien nodig
Nico wil 2 filmavonden / semester
Clubavond
Elke 1ste avond van de maand doen we een speciale clubavond
Pizza-avond wordt afgelast want niet winstgevend genoeg
PR: Osmo heeft interessant voorstel tot sponsoring door redbull: wanneer we feestjes geven zouden
we gratis redbull krijgen die we voor een deel moeten uitdelen en een deel mogen verkopen +
(gedeelde) opbrengst voor ons. Ook op de nacht der wetenschappen willen zij een bar voorzien waar
evt ook cocktails kunnen uitgedeeld worden. Privé-feestjes kunnen ook van gratis redbull voorzien
worden

Scriptor:
Volgende Strakske wordt heel binnenkort al gelanceerd en zal gebruikt worden om www te promoten
Deadline voor binnenbrengen artikels: 13 oktober
De enquete wordt wat aangepast, maar komt er ook in
Artikels van praesidialeden:
Akke: bbq, openingsfuif, eerste clubavond
Sven: oefencantus
Propolis: filmfestival
Agendapunten
De 12-urenloop wordt geschrapt
Filmfestival 12 oktober
Bierbowling: 15 februari
Eetavond: 7 december
Jeneveravond 24 oktober
tequila-avond 24 april
middeleeuwse bieravond 6 maart
Galabal 16 maart
Verkiezingsfuif 1 mei
Verkiezingsvergadering 23 april
Ontgroening 18 april
Verkiezingen: 27 april
OpenCantus / Schachten Konvent: 22 november (OpenCantus wordt sprookjescantus)
Kroegentocht: 24 maart
Bierkoningverkiezing: 28 november
Retrofuif: 4 december
Quiz: 17 oktober
Filmavond: 16 november
Filmavond: 8 maart
Filmavond: 3 mei
Schaaktoernooi: 8 mei
Schaatsen: 29 november
Jenevervoetbal: 12 maart
Danslessen: 6 en 13 maart
WiNA-dag: 26 september (ochtendactiviteit: ontbijt geven)
Ochtendactiviteit 13 november: soep uitdelen
Ochtendactiviteit 26 februari (in kostuum, galabal promoten)
Ochtendactiviteit 16 april

