Verslag vergadering 13/11/2006

Aanwezig: Iris, Osmo, Sven, LuCas, Akke, CD, Dobbie, Jessie, Bart, Bram, Free,
propolis
Verontschuldigd: Zeger, David, Lotte
les: Peter

Evaluaties
Brouwerijbezoek
• Tof, 9man.
• 15 euro verlies, maar dit kan mss nog weggewerkt worden als we mensen kunnen
vinden die graag een palmglas willen kopen.

Praeses
Boekhouding uitpluizen
Donderdag 23/11 19u30 bij Iris zitten Anke, Iris, Cd en Sven daar eens voor samen om
dat in orde te krijgen.

Story
Anke belt hiervoor eens deze week.

YER
De mevrouw van YER had naar Anke gebeld op het moment dat haar GSM kapot was,
maar zij heeft een berichtje nagelaten met de boodschap dat ze eens zou terugbellen.

Vice
Ereleden
Voorlopig 41 proffen en assistenten die erelid zijn en nog een 15-tal niet-proffen en nietprosenioren. Cd stuurt aangepaste lijst door naar Iris.

Erelidpagina
Cd kan geen ereleden toevoegen of verwijderen, want er zijn daar nog geen knopkes voor...
Het dev-team maakt dat in orde.

Penning
Fidea
Iris kan tijdens de kantooruren niet bellen omdat zij dan op school zit, dus Cd belt daar
deze week eens naar.

Status rekening
Ongeveer nul.

Praesidiumschulden
Iris stuurt dat nog eens door.

WWW betalingen
Bijna iedereen heeft betaald alleen Liesje en Klaas niet, iemand stuurt de e-mailadressen
van hen door naar Iris zodatr zij die kan vragen om dat in orde te brengen.

Papieren
Dobbie gaat om mieuwe papieren bij DSA. Zij mailt ook naar de bank om te zien wat er
moet gebeuren.

Rekening GUSB en Story
GUSB moet nog ter plaatse betaald worden.

Facturen Brouwer
Nog niets van gehoord ook niet van de Jenever, Akke belt hiervoor nog eens.

Factuur Acco
Nog niets van gehoord.

Jaarverslag en subsidies
Donderdag bij uitpluizen boekhouding wordt ook dit ook in orde gebracht.

Waarborg Praesidiumweekend
Dobbie mailt het juiste rekeningnummer eens door.

PR
Status Sponsors
Deze week mails sturen.

Bedrijf van Klaas
Osmo belt en mailt tegelijk, om te zien of de mailtjes toekomen.

Euphonie
Iedereen gaat op zoek naar potentiële klanten.

Feest
NdW
In het verslag van de NdW staat dat de affiches via WiNA gratis kunnen gedrukt worden.
Dit klopt niet dus Osmo moet daarvoor eens bellen.

Spaghettiavond
Alles in orde.

Retroparty
Akke moet gewoon het juiste uur nog sturen naar Stef en dan komt hij met plezier spelen.

Galabal
Zetels, DJ en vloer bestellen!!!

Schachtentemmer
Sprookjescantus/zangavond
Het wordt dus volgende week woensdag een cantus, schachtenconvent, maar ook de usual wina cantussers mogen binnen. Iedereen betaalt zelf en als alles op is kan nog eens
rondgegaan worden voor geld. De zangavond wordt verplaatst naar het tweede semester.

Massacantus
Inschrijvingen nu al openzetten zodat wanneer er om kaarten kan gegaan worden meteen
genoeg kaarten kunnen besteld worden. Wss ongeveer 12 euro.

Cultuur
Filmavond
Doeken uit de kelder meenemen zodat de ramen kunnen afgedekt worden tegen het licht.

Sport
Muurklimmen
Affiches hangen uit, dinsdag dus om 20u in de UCON, prijs: 7,50 euro.

Schaatsen
Toevoegen op de site.

IFK
Juiste datum doormailen en toevoegen op de site en affiche maken.

Cursus
Examenvragen
LuCas is daar mee bezig.

Boeken terug
Cursusjes bellen naar Sofie en doen de boeken binnen.

Scriptor
Deadline
1 december is de deadline om je artikeltjes op te sturen naar Bart zodat hij die tegen
6 december kan doorsturen naar Osmo. Bart maakt een lijstje van wie wat nog moet
schrijven. Jammergenoeg zal het ook nu weer een dun strakske moeten zijn...

Developpementteam
Maillijsten
Zijn in orde.

Laptop
Staat in de kelder.

Statuten
Akke past dat aan.

Hotlink voor klachten unief
Dobbie zoekt uit wie de studenten vertegenwoordigers zijn voor onze richtingen, dev team
maakt een hotlink waar studenten klachten over de unief kunnen sturen en deze worden
dan naar die studentenvertegenwoordigers gestuurd.

Varia
FK-lidkaarten
Iedereen vult tegen de volgende vergadering de flapjes in en stuurt zijn aangepaste excellfile
door naar vice@wina.ugent.be

Penningverkiezing
Fre verkozen als penning.

Penningmedewerkerverkiezing
Iris verkozen als penningmedewerker.

FK-fuif
WiNA moet blijkbaar niet werken.

T-shirts
Zijn besteld.

WAN
Eerste mail is verstuurd, volgende week eerste vergadering.

Server
Sinterklaas
Cd mailt naar praesidium van vorig jaar om te vragen wie er toen voor de pakken heeft
gezorgd. Dobbie vraagt het ook nog eens bij de stedelijke uitleendienst, maar dat zal mss
al te laat zijn.

Peterlint Maxim
. Is onderweg.

Stoelen en tafels cb
Lotte weet hier meer over.

Wijn aan Brainstorm
Als Osmo dat op dinsdag 14/11 nog niet heeft gedaan moet hij een vat geven. Ik heb daar
een gehandtekende verklaring van ;-).

Kookles
Nog eens vragen Akke.

Soep
Bekertjes vergeten.

Kelder
Opkuisen op woensdag 22/11 op 18u.

vergadering ↔ cantoravond
Normaalgezien is het niet de bedoeling dat er gelijk met FK activiteiten WiNA activiteiten
worden gepland. Echter dit was een FK activiteit waar maar twee mensen van heel WiNA
op waren uitgenodigd en er was nu eenmaal geen andere dag meer vrij om de vergardering
te leggen.

Rondvraag
• Annelies, doopkwestie, het doopcommittee doet een voorstel voor de nadoop van Annelies, zij bespreken dit op de doopcommitteevergadering vlak na deze vergadering.
• Geen gezeur meer op praesidiumchat. Probeer ook het gebruik van de chat tot de
nuttige gesprekken te beperken.
• Vuurtje terugbetaald.
• GSM nummer van Karel, zodat Iris hem nu telefonisch kan stalken tot hij zijn schulden betaalt.
• Happy birthday cd en Free.

Volgende vergadering
Dinsdag 18u grote kelder.

