
Verslag vergadering 4/10/2006

Aanwezig: Iris, Osmo, Sven, Lucas, Akke, CD, Propolis, Peter, Bart, Lotte, Bram

Verontschuldigd: Dobbie, Zeger, Jessie, David

Evaluaties

Fuif

• reclame: Meer en vooral vroeger reclame maken in de lessen.

• locatie: We kunnen beter volgend jaar onze openingsfuif in een andere zaal doen
(tequila ofzo) WiNA is te klein geworden voor de twieoo, het is daar veel te duur.

• Financieel: Iedereen stuurt door naar Akke hoeveel kaarten hij of zij verkocht heb-
ben. Zo krijgen we een iets duidelijker beeld van hoeveel verkocht is. Helaas hebben
de cursusjes, bij gebrek aan andere kassa, al cursusgeld in de kassa vd fuif gesto-
ken, zodat we niet echt weten hoeveel er nog inkom aan de kassa hebben betaald.
Volgende keer dus eerst geld tellen...

• Peter en meterdingen: Lucas doet zijn best om de koppels op de site te zetten
met e-mailadres ed. Akke verdeelt peters onder de kindjes die via mail nog een peter
hebben aangevraagd.

Fotozoektocht

Was leuk, iets te weinig volk, maar komt opnieuw door te late reclame. Ook omdat het
de dag na de fuif was zijn er minder eerstejaars op afgekomen. Maar diegene die er waren
zijn zeer enthousiast.
Pat pat voor Lotte en Osmo voor de organisatie van dit spelletje!

Clubavond

We moeten dringend meer volk lokken naar onze clubavond. Oorzaak van zo weinig eer-
stejaars is waarschijnlijk foute indruk op de eerste clubavond, ze denken nu wss dat het er
altijd zo druk is en komen daarom minder af.



We moeten ook eens achter Maxime zitten om te vragen wanneer de tafeltjes van de sjakosj
er komen te staan.
Mss kan Osmo daarvoor zijn roos t-shirtje nog es aandoen ;-p

Vice

Ereleden

• Dingetjes liggen nog altijd in de kelder voor ondertekend te worden.

• Klaas wil als erelidgeld een vat geven. We zullen dit doen op de cantus in de canard
bizard (165 euro). Hiervoor wordt hij dan platina erelid.

Penning

Status en schulden

• Iris heeft mooi verslagje gemaakt.

• Praesidiumleden zullen terugbetaald worden zodra de rekening van Acco is betaald.

• Osmo vraagt aan Acco om een factuur te maken waarbij alles apart opstaat: cursus-
sen, boeken en drukwerk.

• www is betaald.

Blaadjes

De blaadjes voor de cursusverkoop liggen vanaf nu in de kelder. Ook als je een rekeningetje
hebt moet je zo een blaadje invullen en het rekeningetje eraan nieten(nietjesmachine in
rechterlade).

Verzekering Fidea

We zouden toch opteren om deze verzekering te houden. Hierbij zijn nl alle leden verzekerd
en niet enkel diegene die aan de univ zitten. Kost ons 96 euro per jaar. Iris moet enkel
nog eens de polis opvragen om te zien waarvoor we nu eigenlijk verzekerd zijn. Zij houdt
ons op de hoogte.



PR

Acco

• nieuw systeem: vanaf nu moet alles van drukwerk voor donderdagochtend bij Osmo
zijn. Hijstuur het door naar Acco zodat het ten laatste tegen dindsag kan worden
geleverd.

• Er zijn wat frustaties geweest omtrent de samenwerking met Acco en veel gezaag,
maar hopelijk wordt alles beter eens we het systeem een beetje gewoon zijn.

• Wanneer de proffen nu pas hun cursus geven, moeten ze niet zeuren als hij er de dag
nadien nog niet is. Leg uit als je een cursus aanvaardt dat het iets langer gaat duren
en waarom.

Status Sponsors

• KBC: Osmo belt eens naar Annemie om te vragen wanneer precies zij hun sponsor-
geld gaan storten.

• Bedrijf van Klaas: Zij zouden eventueel willen sponsorren voor een bedrag van
1000 euro. Het is wel eenfarmacutisch bedrijf die een soort van peppillen maakt. Of
dan van ons verwacht wordt om die uit te delen weten we nog niet. Osmo zag het
wel al helemaal zitten en wil de nieuwe pillen ’WiNA-tablets’ noemen.

Reclamemethode en tijdstippen

Vanaf nu wordt elke maandag reclame gemaakt, door volgende personen in volgende klas-
sen. Wanneer je reclame maakt doe dat dan meteen voor alle activiteiten van die week en
ook de activiteiten van de week erna, zo kunnen de niet-kotstudenten op tijd hun agenda
aanpassen.

Jaar Tijdstip Personen
1 bach info ochtend Bram, Akke, Nico
1 bach (alles) middag tijdens progr Lotte en Osmo
2 en 3 bach info ochtend in de plateau Osmo en Lucas
2 bach wis en fys 11u30 Cd
3 bach wis en fys 11u30 Peter

Feest

Jeneveravond

Akke bestelt deze week nog de jenever.



Galabal

Datum was bezet, Akke heeft daarvoor gemaild, maar als hij er tegen het einde van de
week nog niets heeft van gehoord, dan belt hij eens.

Schachtentemmer

Oefencantus

Vermelden bij reclame maken en op de site, dat je niet verplicht bent om bier te drinken.
Bart zingt zijn liedje op de 14urencantus.

Cultuur

Filmavond

• Hiervoor moet veel reclame gemaakt worden!!

• Er is een film ’paths of glory’ om 17u waar nog heel veel kaarten voor zijn en dan
nog een ’Julien Marie- Demie-pas’ om 19u waar slechts 8 plaatsen voor beschikbaar
zijn.

• verzamelen gebeurt telkens een halfuur op voorhand aan de resto de brug en achteraf
betaalt WiNA een drankje aan de mensen die afgekomen zijn.

• Kost: vijf euro per film. Vraag zeker dat ze zich op voorhand inschrijven.

Brouwerijbezoek

Is reeds betaald, Iris moet daarvan uitreksel krijgen zodat ze het kan terugbetalen aan
Nico.

Quiz

Nico dacht dat Dobbie hiervoor ook een affiche ging maken, zij spreken dus onderling af,
wie dat nu gaat doen.

Sport

Aangezien onze lieftallige sport zelf aan het sporten was op het moment van de vergadering
is over dit puntje niet zoveel gezegd.



Badminton

Hiervoor moet maandag genoeg reclame gemaakt worden in de les.

Maandagmiddagsport

• Wie gaat die affiche eens maken om in s9 te hangen?

• Osmo zorgt ervoor dat tegen maandag de bal opgepompt in de kelder ligt.

Cursus

Status cursusverkoop

Alles in orde, er worden nog steeds veel cursussen verkocht.

Scriptor

Volgende strakske

• deadline: 13 oktober ten laatste om 22u s’avonds.Dan verjaart trouwens onze Scrip-
tor!Een vat, een vat, een vat!!!

• glijbaantjes: Er moet een nieuwspost komen op de site zodat mensen die glijbaantjes
van proffen hebben deze kunnen doorsturen.

• Woordje van de praeses: Gewoon even Dobbie eraan doen denken dat ze haar
woordje van de praeses niet mag vergeten.

WWW

• Volgende vergadering, na de vergadering van WiNA op donderdag dus.

• Bij elke maandag dat we nu gaan reclame maken mag het weekend al gerust vermeld
worden. Ook zal er op maandag 16 oktober om 14u een presentatie zijn waarop het
weekend wordt voorgesteld. Osmo zorgt ervoor dat A3 gereserveerd is.

Varia

T-shirts

Lotte maakt ontwerp en stuurt het eens door naar praesidium, dan worden de t-shirts
via Maxim gedrukt. Er worden zowel vrouwen als mannenmodellekes besteld. cfr. Foute
mental picture van Akke in vrouwelijk t-shirtje ;-)



WAN

Voorstel om WAN te doen in de Therminal. Voordelen: parking, zaal, geen politie ed.
Hans ging daarvoor zorgen, dus Osmo praat er met hem eens over. Voorwaarde is wel dat
het VTK, de ZEUS en het DICT ook mag meedoen.

Server

• Mailen naar VPM soft voor offerte.

• Laten subsidiëren bij DSA. Iris leest van de week het boekje eens en laat ons dan
weten of het mogelijk is.

Cola is op

Iris geeft geld aan Akke die naar de winkel gaat om twee palletten cola en 1 light.

Peterlint Maxim

Als Maxim tafelkes zet krijgt hij van ons een Peterlint. Cd belt nog eens naar lintenmaak-
ster, want geen reactie gekregen op mail.

Fototoestel+ kabel

Sven pakt een kabelke mee van thuis.

Webteam

• chat hapert op Mac’s. Dit is door Java. Akke zorgt voor handleiding.

• Ze zijn ook bezig aan machtigingen voor op de site voor het uploaden van foto’s.

Kick Off

Dobbie heeft in naam van de wetenschappen haar beklag gedaan en met succes, zie bedan-
kingsmail.

Rondvraag

• kelder stinkt. Ventilator vragen zoals bij de werkgroep sterrenkunde, want rooster
heeft geen zin wegens geen luchtdoorstroming.Yezz, fysics are all around!!!

• Boterkoeken moeten weg uit de kelder zodat de eerstejaars er kunnen komen eten.
Vermeld dit mss ook eens bij reclame maken dat ze mogen komen eten zolang ze alles
proper achterlaten.



• oefencantus Affiches. Blijkbaar heeft die kerel van Acco de mails hierover niet gekre-
gen, vanaf nu vraagt Osmo telkens zo een lezersbevestiging.

• Osmo wil lidkaarten met barcode voor volgend jaar.

Volgende vergadering

We gaan op donderdag met zijn allen vanaf 17u naar de opening van Acco in de st. Pie-
tersnieuwstraat en vergaderen daarna in de Therminal. Dobbie vraagt de zaal aan.


