
Verslag vergadering 21/11/2006

Aanwezig: Iris, Osmo, Sven, LuCas, Akke, CD, Dobbie, Jessie, Bart, Bram, propolis,
Lotte, Peter

Verontschuldigd: Zeger, David, Free

Evaluaties

Spaghettiavond

• Veel volk.

• Dingen die zijn mis gelopen zijn nu vermeld op de wiki voor de volgende garde: veel
vroeger beginnen, betere en meer vuurtjes...

• Roepen mag niet.

Soep

• Positieve reacties.

• Geld geteld: 24.50 euro inkomsten.

• Bekertjes opruimen uit het glazen kot in het vervolg!!!.

Filmavond

• Was leuk..

• Geld en spullen liggen nog bij Propolis, maar hij brengt dat zo spoedig mogelijk mee.

• Rond de 30 euro winst.



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

Afspraak dinsdag 28/11 om 9u bij Story, daar waar vroeger de winkel was, aan het rond
puntje. Gaan mee: Dobbie, Cd, Lotte, Iris. Dobbie mailt nog waar het precies is of legt
het uit aan Lotte.

Vice

Ereleden

Kleine stop in de ereledenzoektocht. Cd is ongeveer bij alle proffen langsgeweest en diegene
waar ze nog niet is langsgeweest en die vorig jaar erelid waren heeft zij gemaild voor een
afspraak. Voorlopig een 1300 euro aan erelidgeld indien iedereen betaald...

Erelidpagina

Cd kan geen ereleden toevoegen of verwijderen, want er zijn daar nog geen knopkes voor...
Het dev-team maakt dat in orde. Dit is dus wat er vorige week stond. Boelies, maak
dat eens in orde!

Fidea

Polis is toegekomen ondertussen. Iris bekijkt die eens en indien in orde betaald zij dat zo
nel mogelijk.

Penning

Iris haar pc is kapot, dus er zijn een paar dingen waar zij deze week niet aankon en die ze
dus niet kon in orde brengen.

Status rekening

Geen status deze week door pc kapot.



Praesidiumschulden

Iris stuurt dat nog eens door als de pc gemaakt is.

WWW betalingen

Drankrekening van iedereen wordt doorgestuurd wanneer pc is gemaakt.

Papieren

We hebben de nieuwe papieren in gevuld. Dus dat komt in orde.

Rekening GUSB

GUSB moet nog ter plaatse betaald worden, we gaan dat doen als we de 11de december
daar moeten zijn voor het IFK.

Facturen Brouwer

Factuur van brouwer blijft uit. Akke heeft al meermaals gebeld, dus we wachten nog steeds.
De brouwer gaat bellen van zodra de rekening verstuurd is.

Facturen Jenever

Factuur is toegekomen.

Factuur Acco

Nog niets van gehoord.

Jaarverslag en subsidies

Donderdag bij uitpluizen boekhouding wordt ook dit ook in orde gebracht.

Waarborg Praesidiumweekend

Dobbie heeft het juiste rekeningnummer doorgemaild, dus een dezer dagen zou dat nor-
maalgezien terug moeten worden overgestort.



PR

Weekmail

Eerst eens naar praesidiummaillijst sturen als er dan foutjes staan in de data ofzo kan dat
nog aangepast worden voor dat het naar iedereen wordt gestuurd.

Status Sponsors

Klaas zijn bedrijf.

Bedrijf van Klaas

Klaas legt het voor aan zijn bedrijf.

Euphonie

Osmo maakt een affiche en ook iets voor in het strakske.

Affiche Spelletjesavond

Is toegekomen, Lotte zorgt ervoor dat elke week een kleine affiche inhangt. Ook nog iets
meer spelletjes moeten voorzien worden. Bvb een boek kaarten of 3.

Feest

Affiches

Akke wist niet dat bierkoningverkiezing onder feest viel. Akke en Polle hebben samen
affiche gemaakt en paar A3tjes opgehangen in s9.

NdW

Dobbie gaat daarvoor eens mee, want Akke moet werken. Woensdag 22/11 om 18u30 in
Blandijn. Osmo probeert om volgende vergadering eventueel niet op woensdag te leggen
zodat Akke ook meekan.

Retroparty

Akke stuurt naar Stef of hij om 21u30 wil komen. Affiche moet ook tegen donderdag
binnen bij Osmo.



Galabal

• Zetels besteld en DJ’s ook.

• Pianisten, we wachten nog op antwoord van een pianist die Akke kent. Lotte heeft
er ook al 2 die eventueel komen spelen.

• Dansvloer: Akke bekijjkt of het te doen is van prijs met transportkosten ook in
begrepen. De offerte wordt opgestuurd per post dus die komt eraan.

• Akke bekijkt eens de lijst bij de provenciale uitleendienst en ook bij de jeugddienst.
Niet alleen voor licht ed, maar ook voor versiering, doeken, piano,...Je kan daarvoor
maar drie maand op voorhand bestellen, dus binnen een week of 2 kan Akke daar al
eens voor horen.

Schachtentemmer

Schachtenconvetn en nadoop

Sven heeft aan iedereen een draaiboek doorgestuurd.

Massacantus

Iedereen moet zich eens beginnen inschrijven. Osmo, Anke en Akke willen wel helpen bij
het opstellen enzo.

Cultuur

Voorstel reclame voor lezingen proffen

Voorstel om onze goodwill bij professoren te tonen, dat wij tijdens onze reclameronde ook
reclame maken voor eventuele syposia of lezingen die zij geven te promoten. Cd mailt
dat voorstel eens door naar alle vakgroepvoorzitters van de veschillende vakgroepen van
wiskunde, informatica en natuurkunde.

Sport

Muurklimmen

We komen niet aan 15 man. WiNA betaald materiaalhuur.



Schaatsen

Toevoegen op de site. RONDSTUREN IN WEEKMAIL: iedereen moet handschoenen
aandoen!

IFK

Datum 11/12, Jessie voegt dat toe op de site.

Cursus

Examenvragen

LuCas is klaar met inscannen. Nu moet enkel nog de relevantie bekeken worden. Hiervoor
krijgt LuCas hulp van:

• Cd en Bram voor natuurkunde.

• Osmo en Akke voor informatica. Peter voor wiskunde.

Boeken terug

Cursusjes hebben boeken bonnen gedaan.

Cursussen op bestelling

Omdat er in het tweede semester altijd cursussen teveel worden besteld is er het voorstel
gekomen om cursussen op voorhand te bestellen. Het principe is dus dat ze nu al hun
cursussen kunnen bestellen en dat ze dan ook nog eens moeten bevestigen net voor de
vakantieweek. In die week kan Acco dan het juiste aantal cursussen drukken en zijn er
geen overschotten. Dit moet duidelijk gemaakt worden aan de eerstejaars en dit via:

• weekmail, site.

• reclame in de lessen.

Scriptor

Deadline

Via zaagmail is Bart ervoor aan het zorgen dat de artikeltjes tegen 1december binnenge-
raken. Hij mailt ook nog eens de lijst van wie wat door naar praesidiummaillijst.



Developpementteam

Maillijsten

Dannythingie, Osmo ziet daar nog eens voor.

Laptop

Staat in huisje, huisjesmensen prutsen er eens aan tot ze er iets nuttigs kunnen mee doen.

Statuten

Is ok. Minisite. Contactgegevens en foto + een veldje waarin de klacht komt en de gegevens
van de klager ( naam, richting, studiejaar).

Varia

FK-lidkaarten

Iedereen vult tegen de volgende vergadering de flapjes in en stuurt zijn aangepaste excellfile
door naar vice@wina.ugent.be en bregnt tegen dan ook de flapjes mee. Wie het de volgende
vergadering niet mee heeft trakteert iedereen.

T-shirts

Zijn besteld.

WAN

Eerste vergadering geweest.

• 23-24-25 maart. 8euro, of je nu voor 1 of 3 dagen komt.

• Terminal

• Elk 33 procent in en out . Sowieso elk 150 euro investeren. VTK zorgt voor financiele
kant, maar op doorzichtige manier zodat wij ook controle hebben over winst/verlies.
WiNA zorgt voor digitale kant en inschrijvingen. Zeus controle.

• Ma binnen 2 weken vergadering in de terminal.

Server

2compute. LuCas en Sven zijn eens langs geweest. luCas moet nog eens mailen. Hij
stuurtde voorbeeldmail eens door naar Osmo.



Sinterklaas

We mogen pakken huren van de zus van Tiny die in homeraad bij home boudewijn zit.
Kost 25 euro voor vier pietepakken en 1 sint. Uitwerking sint, volgende week.

Peterlint Maxim

Zaterdag gaat CD daar om.

Stoelen en tafels cb

Maxim heeft tafels gekocht uit Tearoom van Lotte en is nu aan het onderhandelen voor
stoelen.

Kookles

Akke heeft bericht gestuurd naar Tim en die ging dat vragen op de kookles?

Kelder

Opkuisen op woensdag 22/11 op 17u30, ook Jetong komt helpen.

Rondvraag

• Annelies, doopkwestie gaat niet meer door.

• Sven bekiikt eens of e-mail van Bart aan Cybu doorgestuurd is en stuurt anders
gewoon het e-mailadres nog eens door.

• Osmo legt voor Peter affiches klaar in de kelder zodat hij die kan uithangen in de
galglaan.

• Osmo begint zijn km te tellen. Ook belkosten mogen bijgehouden worden.

• Datum bank afspreken via mail.

• Sven zoekt iets zodat de schachtjes wat meer een hechte groep worden en dit doet
hij niet enkel op een elektronische manier ;-) Er zitten nl ook niet-informatici tussen
bij de schachtjes...

Volgende vergadering

Dinsdag 18u30 grote kelder.


