
Verslag vergadering 26/10/2006

Aanwezig: Iris, Osmo, Sven, LuCas, Akke, CD, Propolis, Bart, Lotte, Bram, Dobbie,
Jessie, David
Later: Peter
Verontschuldigd: Zeger

Evaluaties

Taart

• Dobbie morst taart.

• De kiwis op de taart zijn zuur.

• Iedereen brabbelt met zijn mond vol.

Voordoopopdrachtjes

In de les waren de meeste schachten supergoe verkleed, maar in de CB was het wel al wat
minder...Beetje straffen dus ;-)!

Jeneveravond

• 258 euro winst!!! Jippie

• De rest gaat Akke vrijdag terugbrengen, Lucas heeft de jeneverflessen voor team
jenever aan de kant gezet. Hij heeft de bestelbon van Iris gekregen.

Praeses

Memodi

• Dobbie heeft een brief geschreven waarin we Memodi aanmanen om hun sponse-
ring te betalen. Zij verstuurt die aangetekend en stopt er kopies bij van de nodige
documenten.



• Osmo gaat ook eens naar de gerechtsdienst van het unief in het rectoraat.

• We zullen het geld nog niet direct krijgen, eerst moeten we drie aanmaningen sturen
en pas dan kunnen we drijgen met gerechterlijke acties.

Hoogpraesidiumvergadering

• Er klopt iets niet met de rekening van Story. Deze dateert van de 25e oktober van
vorig jaar. Maar we hebben achteraf nog 14boeken teruggedaan en dan moet dat
herverrekend worden en een nieuwe factuur opgestuurd. Het zou dus kunnen dat we
die nieuwe factuur wel betaald hebben en dat het dus niet nodig is om die andere nog
te betalen. Dat zou ook verklaren waarom we maar 1 aanmaning hebben gekregen.

• Dobbie haalt de rekeninguitreksels van bij de bank en probeert daarin het nodige
bewijs hiervan te vinden.

YER

YER is een wervingsbureau voor wat zei noemen ’high potentials’. Zij doen ook sessies
voor laatstejaars om te leren solliciteren. Dit moet vermeld worden in de weekmail en de
link moet op onze site gezet worden. Geen actieve reclame want het is de bedoeling dat de
laatstejaars zelf het initiatief nemen. Voorstel om zo een sessie te doen voor 20 personen
dit op 14/3 vanaf 19u.

Statuten

Dit moet voor dinsdag binnen zijn. Dobbie stuurt het document naar Bart. Bart past aan
en stuurt die versie terug naar Dobbie.

Guidgidsen

Er zijn er dertig extra geleverd en alle guidogidsen zijn betaald. Kost: 1160 euro. Dit gaat
af van het virtueel geld dat we van Guido krijgen.

Reddingsplan

Zie Dobbie voor nieuw plan. Hierin is het galabal wel weer mogelijk. We gaan voorlopig
nog geen nieuwe activiteiten inlassen omdat onze marge zeer klein is, dus afwachten tot we
duidelijkheid krijgen ivm factuur Story.



Vice

Ereleden

• Stand van zaken 39 ereleden.

• Volgende tocht zal wss voor na www zijn want maandag moeten we om boodschappen
voor WWW en helpen met het klaarzetten van de doop.

Ledenbestandjes

Enkel Osmo en Jetong moeten nog iets doorsturen. Jetong pakt ook de overige lidkaartjes
mee van in het glazen kot. We proberen om ook de ereleden ertussen te zetten. Dit moet
ook voor dinsdag binnen, dus stuur dat van de eerste keer naar vice@wina.ugent.bedan
krijgt Dobbie het ook.

Penning

Fidea

Iris heeft hier nog niets van gehoord. Zij belt daarvoor eens volgende week.

Status Rekening

• Iris heeft mooi verslagje gemaakt.

• Praesidiumleden zullen terugbetaald worden en krijgen daarvoor een contractje.

• Het praesidium moet zijn schulden betalen nog 99 euro.

• Lucas heeft tussenstand gemaakt van cursusverkoop. We hebben nog meer winst dan
eerst verwacht. Lucas ++ !

WWW betalingen

Iris gaat niet mee op www dus mensen die ter plaatse moeten betalen moeten dat doen bij
Dobbie en zij noteert dan goed wie er betaald heeft. De mensen moeten dus niet betalen
bij het instappen op de trein. Jetong moet wel geld meekrijgen zodat hij de go-passen kan
betalen.

Subsidies en papieren

Iris is bezig met de subsidies maar het is niet eenvoudig om uit Paul zijn boekhouding
dingen te halen. Zij gaat vrijdag ook naar de bank voor papieren.



Achterkomende rekeningen

• Rekening Gusb, Osmo regelt dat.

• Rekening brouwer introductiedag. Akke heeft gebeld, maar de brouwer zit achter met
zijn boekhouding en heeft die factuur nog niet gemaakt. We wachten vol spanning
op de komst ervan.

• Jenever. Akke vraagt wanneer ze deze gaan opsturen wanneer hij de jenever gaat
terugdoen.

Acco

Drie verschillende facturen daarvoor.

• Voor de boeken: bij Sofie. Zij is nu terug van vakantie noteert de stock en stuurt ons
dan de eindfactuur wanneer we de boeken hebben teruggebracht.

• Voor het drukwerk bij Luc. Luc heeft hiervoor een mail gestuurd naar Osmo, met
het voorstel om bij 2800 euro aan drukwerk 1100 euro sponsering te krijgen. Indien
we nu veel meer dan 2800 euro verbruiken aan drukwerk moet ook die sponsering
naar omhoog worden getrokken. Osmo vraagt dus eens hoeveel we op dit ogenblik al
verbruikt hebben.

• Voor de cursussen: ook bij Luc. Hier krijgen we geen korting op maar er wordt wel
naar het aantal gekeken voor de sponsering op het drukwerk.

• Osmo vraagt of we geen maandelijkse factuur kunnen krijgen waarbij automatisch al
40 procent sponsering wordt ingerekend. Dit ipv wachten op grote factuur waar dan
achteraf de korting op komt.

Jaarverslag

Dobbie en Iris zitten daar eens voor samen.

Waarborg praesidiumweekend

Bart kijkt eens of hij dat al teruggekregen heeft. Indien dit niet het geval is moet daar nog
eens voor gebeld worden. Indien dit wel het geval is kan Bart dat geld houden als aflossing
voor zijn schuld maar dan moet hij dit wel duidelijk met Iris bespreken.



PR

PR-vergadering

Vrij interessant. Vooral voor PR’s. De NdW werd op de vergadering vaak vermeld en het
samenwerken onder de kringen en het initiatief werd sterk toegejuigd!

Status Sponsors

Zelfde als vorige week.

Affiches in vakje Iris

Osmo doet dat in het vervolg.

Euphony

bedoeling: Wij moeten klanten aanbrengen. Voor iedere klant die we binnenbrengen krijgen
we 20 euro commissie en hoe meer klanten we aanbrengen, hoe meer geld we krijgen.
We moeten dus affiches uithangen met onze gegevens op en wachten tot de mensen ons
contacteren. Risico’s : normaalgezien geen. Osmo heeft dus toestemming, als er dus
effectief geen risicos zijn, dat WiNA daar wil aan meewerken. Voor alle voordelen en
tarieven van Euphonie, zie Osmo.

Shift cd

Kunnen we doen samen met reclame eerstejaars, we verdelen ons gewoon in 2 groepen en
elk groepje gaat naar 1 vd twee klassen.

Gelukkige verjaardag

Merci voor fijne feestje en nogmaals proficiat!

Feest

Nacht der Wetenschappen

• Buscemi komt mss. Hoe het dan zit met klank en drank moet dan nog bekeken
worden.

• WiNA is voorstander van 1,50 voor de drankbonnetjes. Niet drie voor vijf euro dus.

• Zie ook verslagje Akke.



• Bouvier kan de affiches en site niet op tijd maken, iemand anders zoeken.

• Geen boze mail meer sturen. Andere kringen zijn in actie geschoten en zou mss slecht
kunnen overkomen.

Galabal

Vergadering na Praesidiumvergadering. Ipv bandje eens een vleugelpiano of gewone piano
laten spelen. Eens origineel en dan kunnen we effectief onze danslessen eens gebruiken.
Hierover later meer.

Spaghetti-avond

• We zouden ook chocomousse maken en die ook verkopen op de avond zelf. Mmmmmmmmmmmm!
Jummie ;-p

• Datum is dus 14/11. Zaal gereserveerd in CB en tegen dan zullen er mss al tafeltjes
staan.

Retroparty

Praesidium moet ook verkleed komen. Het is niet de bedoeling dat Dobbie voor iedereen
verkleedgerei meebrengt, want dat is voor haar veel sleurwerk. Dus probeer zelf ook eens
wat initiatief te nemen!!!
Polle moet gewoon zijn hemd van galabal twee jaar terug aandoen en hij ziet er al helemaal
retro uit ;-)! Geen excuses dus.

Schachtentemmer

Doop

Dagklapper

• Na het reclame maken in de lessen gaat Osmo met de auto naar Ledeberg waar hij
alle nodige stuff oppikt. Polle zorgt ervoor dat er zeker een lijst klaarligt. Osmo
brengt dit daarna naar den Twieoo.

• Vanaf 16u mogen we in de Twieoo. Dan begint het doopcommitee en andere mensen
die willen komen helpen met alles klaarzetten.

• 16u30 komt schacht Kim helpen opzetten.

• 17u Verzamelen aan s9, mensen die niet op de voordoop waren moeten aan Polle hun
allergien en kwaaltjes meedelen.

• 17u30 Vertrek gevolgd door buitendoop, clash en binnendoop.



Bezoekers

Enkel mensen die gedoopt en ontgroend zijn bij WiNA mogen naar de doop komen. We
maken hierbij geen enkele uitzondering. Dus niet Alex en ook niet Annelies moest zij dat
willen. Ook kan je niet meer te laat binnenkomen, behalve op de uren dat er tempus is of
vlak na de clasj. Deze uren staan duidelijk vermeld op de site.

Schachtenverkoop

Iris heeft contractjes gemaakt die je moet tekenen als je een schacht hebt gekocht. Het
is dus niet verplicht om cash te betalen, maar wel moet iedereen een contractje tekenen,
zodat we toch iets of wat controle hebben. Afhankelijk van het aantal schachten mag je
max per twee of per drie een schachtje kopen.

Clasj

Bij het betalen van de cantus zal Iris alle clasj materiaal controleren en alles wat niet door
de beugel kan of over tijd is wordt afgenomen.

Regels voor de doop.

Bij het begin van de doop worden de regels uitgelegd. Wie zich daar niet kan aan houden
vliegt gewoon meteen cantus ex, zonder waarschuwing. Geen blauwsel of andere zaken in
de pintjes van de schachten doen. Er is nl ook een schacht die allergisch is aan dat blauwsel.
Dus enkel wat het doopcmmittee mee heeft wordt door hen alleen aan de schachten gegeven.

Afval

Container huren zie mail Polle.

Sprookjescantus

Nog niet volledig afgezegd tot we weten hoe het zit met de rekening van Story. Indien het
toch niet zou kunnen doorgaan doen we in de plaats daarvan een zangavond in de terminal
in de grote zaal.

Cultuur

Brouwerijbezoek

Afdrukken A3 affiche bij reproduct en zeker volgende week uithangen. Hang ook een
blaadje aan het glazen kot, waar ze kunnen inschrijven.



Sport

Maandagmiddagsport

Er komt daar precies nie veel meer van in huis. Maandag zorgt Akke voor een A2 affiche of
we laten hem vijf toerkes rond de Sterre lopen, zal dan wel vanzelf Akke - - zijn (grapjen
;-))bal gevonden.

Muurklimmen

Verwarring over de datum. Op vorige verslag staat er 21/11 maar Dobbie heeft 5/12 in
haar agenda staan. We moeten dus 1 datum vastleggen en dan kan Osmo vragen voor de
zaal. Prijs 7,50 euro. Kan ook enkel op dins en woe.

Spinning

Prijs 4 euro voor een uurke fietsen. Deze activiteit wordt uitgesteld naar tweede semester,
anders wordt het te druk.

Schaatsen

Vijf euro, meer info volgt.

Cursus

Glazen kot

Er moet eens aan het glazen kot uitgehangen worden dat ze moeten mailen als e nog
cursussen willen. Ook moet er eensuitgehangen worden dat de boeken terug worden gedaan.

Boeken terug

Vermelden op site en in weekmail en in de reclame in de klassen.

Scriptor

strakske

• Was tof, enkel kleine opmerking over fotootjes, meer onbekende gezichten.

• Deadline volgende strakske: 1 december.

• Volgende keer, strakske allemaal samen uitdelen zoals vorig jaar.



WWW

Vergadering geweest, alles in orde.

Developpementteam

Maillijsten

Osmo gaat langs bij Danny.

Varia

CB

Maxim wilt vanachter zijn podiumke uitbreken voor daar tafelkes te zetten, iedereen moet
dus eens uitkijken naar 4 tafelkes en 16 of iets meer stoelen.

Geheimhouding geldproblemen

Beetje mislukt, blijkbaar doet al door gans gent de roddel da we failliet zijn. We kunnen
best deze roddel ontkrachten door ons verhaal eens te doen op de AV.

Kelder

Na www kelder nog eens kuisen, want de kelders zijn weer vuil.

An

Boze mail naar An vergeten, nu al wat laat. Gewoon eens vermelden op AV.

Vuurtje

Dobbie heeft vuurke gekocht voor 34 euro.

T-shirts

Iedereen stuurt zijn maat door naar Lotte en die bestelt dat dan.

WAN

Maillijst aangemaakt met Zeus guys, VTK Nico , Hans...



Server

Geen progressie.

Kookles

Tim geeft contactgegevens door aan Akke voor het huren van de zaal en hij wil ook zelf
de kookles komen geven.

Wijn

Osmo brengt wijn naar Brainstorm. Lotte geeft wijn aan haar opa voor gebruik van zijn
remork op WWW.

Acco korting

Is in orde nu. Tom mag met zijn bonneke teruggaan.

Schamper

Weeral WiNA beledigd. Dobbie stuurt aangetekende brief en mailt hierover ook nog eens
naat Alexander zodat hij dat kan zeggen op VKV vergadering.

Soms teveel activiteiten

Ergens rond de week van WAN zijn er echt heel veel activiteiten. Lotte is bang dat er
dan veel minder mensen gaan afkomen. Maar dat is wel ok want ander publiek. Enige
probleem is heel veel werk voor praesidium.

Rondvraag

• Bij pizzahut ereledenlidkaartjes afgeven zodat je daarmee ook kunt korting krijgen.

• Paul wil activiteit sponsorren, zit daarvoor eens samen met Dobbie.

• Praesidiummaillijst is weer open, maar hou het spammen toch een beetje binnen de
perken he zoetjes.

• Fout uur vh brouwerijbezoek in het strakske. Goed vermelden op site in week mail
en op de affiche.

• Labtop v Duckie als server.

• Bij reclame in de les bij tweedejaars ook nog eens zeggen dat ze hun nu ook nog
kunnen laten dopen.



• Na rijden voor doop gaan we met het wwwcomittee naar de winkel want anders
moeten we de woensdag gaan en dan zijn de winkels niet open.

Volgende vergadering

Dinsdag 7/11.


