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Woordje van de praeses

De algemene boodschap is eigenlijk gewoon dat je het moet laten weten als je ergens mee
zit, laat het niet zover komen dat er ruzie van komt. Zeg het op de vergadering als er een
probleem is of tegen Dobbie, maar laat het niet aanslepen zodat het niet is zoals vorig jaar
waar het praesidium eerder een last wordt dan een hobby. Van zodra dat je je niet meer
amuseert zit het fout. We gaan ook proberen om dit jaar wat meer dingen samen met het
praesidium te doen, Jessie heeft al eens gekeken voor eens te gaan paintballen.

Praeses (en Vice)

Ereleden

We gaan een nieuw systeem invoeren om de kosten wat te dekken. We verliezen nl elk jaar
500 à 600 euro aan mensen zoals Zwommie en Tim en Van Parijs. De nieuwe formule luidt
als volgt.

• Zilver: Zilver blijft gewoon zilver, dwz gratis op het galabal en de ereledenactiviteit
en ledenkorting op alle andere activiteiten. kost: 25 euro.

• Goud: Goud wordt nu: gratis galabal + gratis ereledenactiviteit + 5 gratis activi-
teiten onder de 12 euro + ledenkorting op andere activiteiten. kost: 50 euro.

• Platina: Eigenlijk het goud van vroeger: Alle activiteiten gratis onder de 12 euro.
kost: 100 euro.

De nieuwe regeling zegt ook dat de pro-senioren enkel platina zijn in hun eerste jaar als
pro-senior. Vanaf hun tweede jaar worden ze wel nog automatisch gouden erelid, maar
moeten dus nog 50 euro bijleggen indien ze echt alles gratis willen.
De nieuwe regeling zal via het forum worden bekendgemaakt. Op de ereleden lidkaarten
van de gouden ereleden moeten vijf vakjes komen om de activiteiten aan te duiden. Cd
vraagt dit aan Bouvier wanneer hij terug is van op reis.



Clubcafé

Er waren drie voorstellen voor het nieuwe clubcafé: de Sax, de CB en het Arteveldecafé.
de voor en nadelen van de drie ga ik niet meer opschrijven, want de keuze is nu toch al
gemaakt en de uitslag is geworden: *tromgeroffel* de CB.
Enkelen van ons zijn gaan vragen hoe dat nu zit voor de eerste clubavond en laten het
weten aan de rest.

Merchandise

Er ligt nog voor 560 euro merchandise in de kelder, dus voorlopig moeten we niks aankopen.

Eerste Cantus

Affiche: Polle heeft de affiche al gemaakt en doorgestuurd, zeer flink!

Prijs: 10 euro.

Schachtencodex: Maken en doorsturen naar Acco, moet tegen woensdag gebeuren.

Sleutels ed

• Iedereen heeft ne sleutel gekregen dat er ene moet hebben.

• Abeel moet sleutels nog teruggeven.

• Osmo moet sleutel bezorgen aan DICT

• Lotte heeft nieuwe kassa gekocht: 5 euro.

• Er moeten nog kannen aangekocht worden, iedereen kijkt daar eens voor.

Lidkaarten en ereledenkaarten.

• Lidkaarten zijn in orde.

• Bij ereledenkaarten moet er nog extra vakjes op.

Guidogidsen

Al aangekocht, moeten bij de lidkaarten gegeven worden.



Penning

Status

zie verslag van evil penning.

Schulden/te goed praesidium.

• Nieuw systeem: In de kelder gaan blaadjes liggen die je moet invullen, je moet er
dan ook het rekeningetje aanhangen en alles vervolgens in Iris haar vakje leggen. Zij
zal dat dan zo snel mogelijk terug betalen

• Er worden geen schulden meer betaald met rekeningetjes.

Cursusverkoop.

• Nieuw systeem: Ook hiervoor zal Iris blaadjes maken en die zullen in het cursuskot
liggen. Na de eerste week moet telkens al iemand een cursus verkoopt zo’n blaadje
ingevuld worden.

• De eerste week hoeven de blaadjes nog niet ingevuld te worden, maar wel moet er
misschien op het einde van de week een kleine telling gebeuren van hoeveel er verkocht
is.

drank kelder

Elke week wordt er een nieuw blad gehangen in de kelder.

Algemene Vergadering van FK

Op maandag 18/9 om 20u. We vragen 300 fk-kaarten aan voor bij de lidkaarten en 15
gidsen voor elk lid van het praesidium. En Dobbie maakt haar nog eens kwaad omdat we
ons geld nog niet hebben teruggekregen.

Jessie en Zeger

Jessie had onlangs een mail gestuurd naar Dobbie waar haar ontslag in stond. Door een
misverstand werd gedacht dat zij uit het praesidium wou stappen. Eigenlijk wou ze enkel
uit het www-comité. Ze blijft dus onze sport en is nog altijd zeer gemmotiveerd.
Zeger blijft onze cursus op afstand, we zullen hem missen.
Wij bedanken hun beiden omdat zij het voorschot van praesidiumweekend gedonneerd
hebben aan WiNA.



Praecon

Studiegerichte activiteit

• We vragen aan een of ander studiebegeleidingsbureau of ze niemand wil sturen om
een uurtje te komen spreken over hoe je een wiskunde-of wetenschapscursus het best
kan leren.

• Hiervoor wordt een comité opgericht die het studiebureau contacteert.

(Cursus)site

• link naar de cursusite van Peter: van iedere richting is er één iemand die Peter
helpt om zijn site op te vullen met documentjes.

• Extra pagina op de cursussite: Hierop komen de openingsuren van het cursuskot
en de prijzen van de cursussen en boeken.

• link naar vtk-cursussite: Het zijn wel onze rivalen maar we kunnen dit niet laten
voorgaan op onze goede bedoelingen om de leden aan cursusinfo te helpen. Bovendien
zijn daar voor de informatici veel dingen te vinden.

• Inscannen examenvragen en deze op de cursussite zetten, deze moeten toch ingescand
worden om ze bij Acco te kunnen binnendoen.

Communicatie naar de hogere jaars

• guidogids: Vanaf nu zullen de gidsen terug bij de lidkaarten zitten.

• Peter en Meteravond: Het concept van de fuif moet duidelijk aan de ouderejaars
moet goed duidelijk gemaakt worden.

• Minerva: Dobbie mailt eens naar de helpdesk-DICT om te vragen of wij ook een
stukje op minerva krijgen. Bovendien kunnen we ook mededelingen die op minerva
staan uithangen aan het glazen kot.

• LaTeX-lessen: Sven en Bart gaan dit vragen bij Zeus.

• samenwerking met de andere verenigingen: Links van bij ons op hun site. Cd
vraagt aan de VVN of ze hun activiteiten op onze site sillen zetten. Er moet ook
eens langsgegaan worden op een Zeusvergadering

Bram stinkt

Sorry Jetong, maar dit stond zo in mijn verslag.



Schachtentemmer

Imago naar de eerstejaars

• Vragen over de doop: Mensen die vragen hebben over de doop moeten gewoon
wachten tot die informaite door ons wordt gegeven. Je kan het best zo weinig mogelijk
zeggen over de doop. Zeg maar wij dopen, niet te vuil, maar je zal op tijd en stond
informatie krijgen.

• Introductiedag: Wacht ten minste tot de eerstejaars wegzijn om u zat te drinken.

Teamgeest

Zoals reeds vermeld in het woordje van de praeses is het de bedoeling dat wij een team
vormen. Naast de paintball kunnen we ook elke keer na de vergadering samen iets eten.
In dit kader moet ook gezegd worden dat je je macht binnen WiNA niet mag misbruiken.
Dus voor de leden van het webteam, mensen killen mag niet. Ook moet duidelijk gemaakt
worden dat medewerkers bij ons als volwaardige praesidiumleden moeten beschouwd wor-
den. Zij werken minstens even hard als de echte praesidiumleden en verdienen daarom ook
even veel aanzien.

PR

Status sponsors.

Hieronder een lijst van de sponsors, voor uitgebreid verslag: zie Osmo .

• Acco

• Pizza-hut

• KBC

• Guido

• Redbull in natura

• Swing

Affiches

Moeten vanaf nu drie dagen op voorhand gemaakt en doorgestuurd worden.



Sponsors op site

In plaats van google-adds kunnen we eventueel interimkantoren vragen om te sponsorren
op onze site.

Kelderverantwoordelijke

Na een unanieme beslissing werd hier gekozen voor Osmo.

• Moet melden wanneer er drank moet worden bij gevuld. Dit wil niet zeggen dat deze
persoon telkens om drank moet!!! Hij moet het alleen maar melden.

• lampen vervangen

• Badge vragen aan dict dat we ten minste binnen kunnen in geval dat de server nog
eens zou crashen.

Mail en hardware

• Weekmail: Er moet een vermelding staan zodat je de weekmail kan uitzetten, maar
je mag deze wel een beetje verstoppen.

• Maillijsten: Eens vragen naar de correcte maillijsten bij het DICT ipv die zelfgege-
nereerde van vorig jaar.

• Hardware: Nieuw moederbord kopen. ofwel nieuwe UPS of batterij.

• Compoint: Afgewezen!! Dat ze zelf hunnen boel maar verkopen.

Reclame in de klassen.

Iedereen: sport, cultuur, feest en schachtentemmer maakt reclame voor zijn eigen activiteit,
eventueel samen met Osmo en praecon. Eén persoon schrijft op bord terwijl de andere
babbelt.

Cursus

Pakketjes

Alles is binnen. De cursussen laten weten wanneer we de pakketjes moeten maken.

Jaarboek

Veel te veel werk voor kleine verkoop. Ouwe zakken vereniging. Moeten ze zelf opstarten,
we kunnen wel altijd ondersteunen.



Cultuur

Cultuuractiviteiten moeten zeker niet winstgevend zijn. Gewoon zo weinig mogelijk ver-
lieslatend.

extra

Lotte en Akke kijken of we op 7/11 kunnen koken en eventueel eten in de cantuszaal.


