
Verslag vergadering 28/11/2006

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

Verontschuldigd: Zeger, David, Free

Mee op chat: Dobbie

Evaluaties

Schachtenconvent

Leuk! En geen verlies! Zelfs 100 euro winst met de schachtenverkoop erbij.

Muurklimmen

Tof en niet zoveel verlies. Cd heeft mailtje gestuurd naar alle deelnemers met de bood-
schap dat ze moeten storten op de rekening en zodra Iris weer op KBC-online kan zal ze
controleren wie dat al heeft gedaan.

FK-cantus

• Zat: aangezien er geen geld werd teruggegeven aan de mensen die maar 1 tempus
bleven moest er wel veel gedronken worden in de eerste tempus.

• Bart heeft zich een beetje aangesteld zoals wel vaker als hij zat is, maar het viel nog
wel mee. Geen schande voor WiNA dus.

Praeses

Boekhouding uitpluizen

Was rampzalig, daar is niet uit wijs te geraken, moedigen mogen altijd eens proberen maar
het is echt hopeloos.



Story

Afspraak verlegd. Best eens de uitreksels en de rekeningen naast elkaar leggen zodat je
kan zien welke bedragen van welke facturen nu al betaald zijn.

YER

14 of 21 maart is er een sollicitatietraining. Daarvoor ging de mevrouw nog eens mailen
naar Dobbie.

Vice

Ereleden

Impens is ook erelid geworden. Van zodra Iris weer op KBC-online kan controleert zij wie
er van de ereleden nog niet heeft betaald en dan kan Cd beginnen met aanmaningetjes te
sturen naar de wanbetalers.

Erelidpagina

Blijkt moeilijker aan te passen dan gedacht. Normaalgezien in de loop van deze week komt
dat nog in orde.

Fidea

Cd heeft nog altijd die factuur(FOEI!). Zij probeert er aan te denken om dat zo snel
mogelijk aan Iris te bezorgen zodat deze dat kan betalen.

Penning

Iris kan even niet meer online aan de rekening. Zij wacht tot Free erop kan en gebruikt
dan zijn account.

Status rekening

Ietsje meer dan nul normaalgezien. Spannend afwachten tot de rekening van Acco komt.

Praesidiumschulden

Moeten betaald worden.



WWW betalingen

Iris controleert dat van zodra ze weer online kan. De meeste mensen hebben wel al betaald.

Afrekening filmavond

Nico brengt eens zijn afrekening mee. Een duidelijke graag, zodat Iris kan berekenen
hoeveel winst of verlies er is gemaakt op de filmavond.

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. Iris telt hoeveel er van elke soort nog in de kelder staat zodat zij
kan berekenen hoeveel we verdiend hebben op de jeneveravond.

Factuur Acco

Osmo belt naar Luc zodat de factuur voor het drukwerk kan opgestuurd worden. Sofie zal
factuur van de boeken in orde brengen nu alles teruggebracht is.

Jaarverslag en subsidies

Subsidies zijn binnen! Oef... Nu nog jaarverslag. Nog eens juiste datum van de deadline
vragen op volgende av: 31/12 of 31/1...

Waarborg Praesidiumweekend

Kan zijn dat het al is gestort. Dat weten we wanneer Iris terug online kan.

Afspreken voor de bank

Volgende week woensdagmiddag gaan Dobbie, Free en Cd naar de bank. Dobbie mailt
daarvoor nog eens voor het juiste uur en maakt ook een afspraak bij de bank.

Memodi

Nog niets van gehoord. Binnenkort eens 2e brief sturen.



PR

Status Sponsors

Osmo heeft een brief gekregen uit Holland van een bedrijf die ons graag wou sponsorren.
Dus Osmo stuurt een sponsorboekje op. Ook is er een site van Optiver waarop staat dat
dat bedrijf ons sponsort dus Osmo belt daar eens naar om te zien hoe dat zit.

Bedrijf van Klaas

Klaas ging voorstel doen aan zijn bedrijf. Osmo mailt of belt hem nog eens om te zien
hoever het daarmee staat.

Euphonie

Liesje wordt klant. Osmo heeft ook in de les reclame gemaakt.

Feest

NdW

Miniverslagje vorige vergadering.

• KBC sponsort voor 500 euro.

• Rekening geopend op naam van Vlaams Wetenschaps Konvent. Kan ook nog handig
zijn bij volgende gemeenschappelijke activiteiten.

• Er wordt ook nog gezocht naar muziekzenders om mee samen te werken...

• Er moet eens getekend worden door vice of praeses dat elke kring evenveel winst of
verlies krijgt van NdW. Volgende week woensdag is er weer vergadering, dus 6/12.
Akke kan nu ook mee want hij moet niet werken. Cd gaat mee om dat ding te gaan
tekenen en Osmo mailt dat die papieren daar zeker zijn om te ondertekenen zodat
Cd daar niet voor niets staat...

Retroparty

Shifts

Osmo flyert. Hieronder de shifts, deur en glazen afruimen kunnen nog gewisseld worden,
dat moeten jullie zelf maar uitvechten.



Uur Deur Glazen
10-11 Nico Jessie
11-12 Iris Cd
12-1 Jetong Lotte
1-2 Lucas Bart
2-3 Dobbie Sven
3-4 Akke Iemand die nog goesting heeft dan

Tip nog bij shift aan de deur: let erop dat er geen jassen worden gestolen.

Stef en promo

Akke belt naar Stef of hij om 21u30 wil komen. Flyer moet ook tegen donderdag binnen
bij Osmo. Verder nog affiches uithangen in cafs en in blandijn.

Galabal

Vergadering maandag om 17u in de kelder. Tegen dan ook beslissing over de pianist.

Schachtentemmer

Bierkoningverkiezing

Reglement afgeprint en pouleblad gemaakt, Cd en Bart jureren.

Massacantus

Maandag eerste verkoop. Iris geeft aan Polle 400 euro voor de kaarten.

Cultuur

Voorstel reclame voor lezingen proffen

Cd mailt de goedgekeurde brief eens door naar alle vakgroepvoorzitters van de veschillende
vakgroepen van wiskunde, informatica en natuurkunde.

Sport

Zwemmarathon

Wordt blijkbaar niet meer georganiseerd.



Schaatsen

Alles ok

IFK

Datum 11/12, Jessie zoekt ploeg bij elkaar.

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.

Hij spreekt daarvoor mensen digitaal aan wanneer hij klaar is met het sorteren van de 1500
pdf’s.

Boeken terug

Cursusjes mailen prijzen van de boeken door aan Sofie, zo kunnen onze leden die bij Acco
nog met hun lidkaartje boeken komen kopen aan dezelfde voordelige prijs de boeken krijgen.

Cursussen op bestelling

Systeem gaat dus als volgt. Mensen kunnen op minisiteje hun cursussen van het tweede
semester reserveren. Wanneer het dan de week voor het nieuwe semester is, dan mailen de
cursusjes naar iedereen die cursussen heeft besteld om te vragen of ze nog steeds cursussen
willen.

Scriptor

Deadline NU VRIJDAG

Iedereen weet wat hij moet schrijven nl de artikeltjes over je eigen activiteiten. Voor www,
schrijft iedereen van het committee een stukje over hoe hij/zij www heeft ervaren en dan
mixt Osmo alles in elkaar.



FK-stukje

Stukje kon er vorige keer niet meer bij omdat de deadline al was versteken, dus nu mag
het stukje er wel bij.

Aantal strakskes

Zeker evenveel als de vorige keer, want nu ook al meer ereleden.

Developpementteam

Maillijsten

Als Osmo meer tijd heeft vraagt hij dat nog eens aan dienen Danny. Voorlopig kunnen we
wel verder met de maillijsten die we zelf gemaakt hebben.

Laptop

Staat in huisje, er staat ondertussen al linux op. Huisjesmensen prutsen eraan.

Stuvers

Minisite. Contactgegevens en foto + een veldje waarin de klacht komt en de gegevens van
de klager(naam, richting, studiejaar). Komt in orde zegt Osmo. Dobbie moet nog eens
contactgegevens doorsturen.

Varia

FK-lidkaarten

Flapjes moeten allemaal bij Dobbie geraken en gegevens doorgestuurd zodat zij die op tijd
kan binnendoen. Osmo trakteert ook de rest van het praesidium want zijn flapjes zijn niet
op tijd binnen.

Puntjes

Wanneer je naar Dobbie puntjes doorstuurt zet dan in de header ”puntjes”. Dan vindt zij
die makkelijker terug tussen haar mails.

Status teams

Nog tijd genoeg...



Beukje Temmermans

Alles is ondertussen van de site gehaald. Wanneer in het vervolg nog eens zoiets gebeurt
moet er sneller worden ingegrepen...Osmo en Cd gaan eens langs bij haar om onze per-
soonlijke verontschuldigingen aan te bieden.

Fototoestel

Vanaf nu mailt Lotte naar het praesidium wanneer zij niet komt naar een activiteit om ons
eraan te herinneren dat we het moeten meenemen en waar het ligt.

Karel

Karel heeft nog steeds veel schulden bij WiNA. Het lijkt er niet op dat hij van plan is die
gauw te betalen. Zowel Free als Iris hebben hem al ettelijke malen proberen overtuigen
om ze te betalen. Daarom zullen we op de volgende activiteit hardere maatregelen moeten
nemen en hem verplichten om eerst(toch een deel van) zijn schulden te betalen vooraleer
hij binnen mag.

Lint Maxim(e)

Is in orde. Cd heeft daarvoor geld afgehaald met de bankkaart. Het lint hangt al mooi te
pronken boven de toog!!!

T-shirts

Op komst. Zie mail van Lotte.

WAN

Overeenkomst tekenen door praeses, Dobbie doet dat op de volgende vergadering maandag.

Server

2compute wil jammergenoeg niet sponsorren. Akke gaat eens naar Forcor of zoiets op te
vragen of zij niet willen.

Sinterklaas

We hebben pietepakken gekregen van Tiny haar mama. Lotte brengt nog een pruik mee
van thuis. Wie er mee gaat: Osmo en Lucas = zwarte pieten, Polle=kieken, Lotte=koe,
Dobbie=sint en Cd=paashaas (enkel het eerste uur). We spreken volgende vergadering af
wat we precies gaan doen in de klassen. Ook wanneer we om welke nicnacskes gaan in de
Aldi zal dan besproken worden.



Kookles

Bij Tim verhuren ze de zaal niet. Maar Akke vraagt eens aan VTK hoe en waar zij dat
hebben gedaan.

Kelder

• Potten en pannen die er nog staan stilletjesaan stuk voor stuk meenemen.

• Glas is al naar de container in de Bertha.

• Bakken van op de filmavond staan nu in de kelder. Wanneer Osmo nog eens met de
auto is worden alle lege bakken naar de Carrefour gebracht.

• Doeken zijn vuil. Akke en Sven gaan die eens gaan wassen in de wasserette.

• Met de restjes die er staan van de spaghetti-avond kunnen we eens met praesidium
spaghetti eten. Datum hiervoor volgende week af te spreken.

• Bart heeft nog een stofzuiger liggen die hij helemaal niet gebruikt. Zolang hij in
WiNA zit mag die door ons gebruikt worden en in de kelder blijven staan. Hij brengt
die eens mee.

Rondvraag

• Akke kan niet komen naar volgende clubavond.

• Website van Peter voor wis- en natuurkunde eens vermelden in de weekmail.

Volgende vergaderingen

• Maandag 17u galabalvergadering in de kelder.

• Maandag 18u Praesidiumvergadering in de kelder.

• Maandag 19u30 Wan vergadering op locatie die Osmo nog zal laten weten.

• Dinsdag 19u AV in de therminal.

• Woensdag 18u30 NdW vergadering in Blandijn.


