
Verslag vergadering 22/2/2007

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

Verontschuldigd:

Evaluaties

AV

• subsidies: De subsidies moeten tegen eind maart binnen. Dat moet lukken aangezien
de meeste kosten van het galabal zijn. We moeten die op tijd binnendoen omdat
Xander dan meer geld kan vragen voor volgend jaar. Met de verrijkte subsidies die
vrijkomt zit er een mogelijke stijging van 50 procent per kring in.

• Activiteitenkalender Dobbie stuur nog eens alle belangrijke data door.

• Securitycrew: Volgend jaar kunnen een aantal studenten opgeleid worden tot se-
curity door de mensen van K.A. Gent en die zijn dan verantwoordelijk op alle grote
activiteiten zoals Kick Off, 12-urenloop ed.

NdW

• Vree wijs!!

• Afrekening kaarten bij Dobbie is ondertussen al gebeurd. Iedereen heeft betaald
behalve Jetong die nog 8 euro moet aan Dobbie. Duckie is zijn portefeuille verloren
en dus ook de kaarten(5), dit moet in rekening gebracht worden bij de telling.

• De opkuis is niet vlekkeloos verlopen. Geen biologen en geologen te bespeuren. Dit
moet wel eens aangeraakt worden op de evaluatievergadering. Er zei iemand van de
GBK dat zei er niet van op de hoogte waren dat er nog moest opgekuist worden, dus
in het vervolg beter op voorhand bij de shiften ook mss een kuisshift zetten ofzo.



Cocktailavond

• Plezant 47 euro winst.

• Wel nog heeel veel drank over. Goed alle verkochte hoeveelheden op de wiki zetten
zodat ze volgend jaar niet met hetzelfde probleem zitten.

• We hadden meer kunnen verkoper door misschien de cocktailbar vooraan te zetten,
normaalgezien zou er daar toch een bar moeten tussen kunnen.

• Er is een voorstel geweest om de drank op voorhand te mixen omdat er klachten
waren dat de cocktails te warm waren. Voordelen hiervan zijn dat het minder plaats
inneemt, minder werk op de avond zelf en je kan de gemixte substanties in de frigo
leggen. Nadelen zijn dat je dan met een grote overschot zit die je niet meer kwi-
jtgeraakt en je kan de cocktails niet meer aanpassen als er te weinig of te veel van
een bepaald ingrediënt inzit. Je kan eventueel het probleem van de warme cocktails
oplossen door gewoon de frisdrank in de frigo te zetten.

Praeses

De praeses heeft iets te zeggen

Naar aanleiding van veel gezaag om de oren van Dobbie op de chat kan best het één en
ander uitgeklaard worden. Dus alles wat nu op de levers ligt mag in de groep gegooid
worden zodat we met een propere lei kunnen beginnen.

• Bart: Bart heeft soms de neiging om zijn werk bij WiNA niet voldoende te vinden
en wil dan altijd aftreden. Nu mag het voor eens en voor altijd duidelijk zijn dat WIJ
(zijnde het praesidium) zijn werk wel goed vinden en ook appreciëren wat hij doet.
Hij moet zich niet laten van streek brengen door een of andere laffaard die op de
wudjes nog niet eens zijn naam durft invullen en dan maar kritiek geeft. Uiteindelijk
is het enige wat belangrijk is dat wij en de leden zijn werk goed vinden en dat is ook
zo!

• Akke: We weten allemaal dat Akke veel te doen heeft en dat hij dus niet altijd
zoveel tijd over heeft. De kunst is nu om op tijd dingen door te geven. Wanneer
je denkt dat iets niet gaat lukken laat iemand anders dat dan doen. Dat is geen
schande. Het is veel erger als op het laatste moment nog van alle mensen moeten
in de brand springen omdat anders iets niet op tijd afgeraakt. Akke moet zich ook
leren neerleggen bij de beslissingen van de groep (cfr. Galabalaffiche).

• Nico: Bij het begin van het jaar heeft Nico beslist om in het praesidium te komen.
Hierbij hoort niet enkel je eigen functie en eigen activiteiten maar ook de andere ac-
tiviteiten en de beslissingen die daarrond dienen genomen te worden. Zo’n beslissin-
gen worden besproken op de vergaderingen en daarom is het dus nodig dat iedereen



zoveel mogelijk aanwezig is. Nico vindt het niet nodig om naar vergaderingen te
komen en ook niet om het verslag te lezen waarin staat wat we die vergadering afge-
sproken hebben(zoals bijvoorveeld uw galabalkostuum meebrengen voor de foto). Hij
voelt zich nutteloos en zegt dat zijn inbreng toch niet veel uitmaakt. Om met zijn in-
breng rekening te houden is het natuurlijk nodig dat hij af en toe ook zijn mening geeft
over onderwerpen. Het is ook belangrijk dat hij naar vergaderingen komt omdat wij
als praesidium dan ook onze inbreng kunnen geven over zijn activiteiten. Aangezien
we niets zijn met een hakf preasidiumlid vragen we ofwel volledige medewerking ofwel
ontslag. Jammergenoeg heeft Nico voor dit laatste gekozen.

• Lotte: Lotte amuseerde zich op het einde van vorig semester niet meer in onze bende.
het werd haar vaak kwalijk genomen dat ze kritiek gaf op het werk van anderen. Dit
was echter opbouwend bedoeld, dus in het vervolg moet hiermee rekening gehouden
worden. Ze vindt het ook jammer dat er altijd kliekjes gevormd worden. Dit is in
elke groep onvermijdelijk en daar valt weinig aan te veranderen. Gelukkig heeft ze
er de laatste tijd wel weer zin in, maar heeft ze nu weinig tijd door vele schoolw-
erk. Aangezien ze medewerker is is ze niet verplicht om op ALLE vergaderingen
aanwezig te zijn en moet ze enkel nog komen wanneer Dobbie dat expliciet vraagt.
Wij waarderen haar enorme inzet in het vorige semester en rekenen natuurlijk ook
nog op haar bijdrage in het komende semester.

Waarom de praeses niet op de vorige clubavond was.

AV was een uur later dan gepland en is dan ook nog eens uitgelopen. Dobbie moest nadien
nog thuis gaan eten en het was al vrij laat toen ze gedaan had waarna ze nog te voet naar
de overpoort moest. Bovendien wou zij eens vroeg in haar bed kruipen omdat haar nog een
zware week te wachten stond. Zolang ze er geen gewoonte van maakt is dit geen probleem.

FK cantoravond 26/2

Reminder voor praeses en cantor: 20u(denk ik) Theminal.

Verbroederingscantus 19/03

Reminder voor praesidium.

Story

Dobbie en Iris mailen elkaar voor nieuwe afspraak.



Vice

Ereleden

Cd heeft aanmaningsmail gestuurd. Iris stuurt nog eens een up-to-date lijst door van wie
er heeft betaald.

Ereledenactiviteit

Osmo is gaan kijken naar het zaaltje en het staat er nog. De volgende keer neemt hij Cd
mee om te gaan zien voor de prijs. Budget is 200 euro. Datum is de eerst vrijdag na de
paasvakantie.

YER

Nog niets ontvangen. A3 moet wel al gereserveerd worden. Hiervoor moet Cd deze week
nog bij Katja gaan.

Penning

Status

Voorlopig virtueel aan 5800 euro. Hier moet wel nog af, drukwerk van Acco, de nieuwe
boeken en andere.

Praesidiumschulden

Valt goed mee. Alleen Lucas, Osmo en Bram moeten nog een grote schuld betalen.

Jaarverslag

Affiches vergeten. Iris geeft die op school aan Dobbie.

Factuur Acco

Nog altijd niets gekregen, interne discussies slepen aan.

Rekeningen vorig semester

• Brouwer. Heeft zich vergist voor de factuur van de introdag hij zal een nieuwe factuur
sturen...ooit.

• Gusb: die factuur klopte wel. Jessie bezorgt die aan Iris zodat zij die kan betalen.



• t-shirts: Maxim gaat dat nog overstorten. Lotte vraagt dat eens.

• Nico heeft nog geld voor het Gusb, tenzij hij dat al betaald heeft. Iris mailt hem
daar eens over.

• Heeft Evelien haar galabalkaart betaald? Lotte denkt van wel. Sven belt haar eens.

• Dobbie heeft nog geld van Karel en John en moet dat aan Iris geven.

PR

Status Sponsors

Geen verandering ook niet met bedrijf van Klaas.

Euphony

Vent zaagt tegen Osmo. Osmo maakt eens een affichke.

Memodi

Nog geen tijd gehad.

Feest

Dansavond

Geschrapt.

Galabal

Guido: Kenny pdf doorsturen en bellen ter bevestiging.
Affiches en andere klaar tegen maandag!

Abdijavond 6/3

Overgedragen aan Lotte zodat Akke zich volledig kan concentreren op Galabal. Er moet
zeker worden gevraagd aan Maxim of hij voor de bieren zorgt.



Schachtentemmer

Zangavond

Zal een beetje a l’improviste worden, maar komt wel in orde.

Beiaardcantus 28/3

Vanaf goedkeuring op de site smijten en inschrijvingen laten beginnen. Zelfde systeem als
MC.

Kroegentocht 29/3

Polle is daar mee bezig. Hij heeft al een 5-tal cafes gevonden waar we gratis booze kunnen
krijgen.

Cultuur

Filmavond 14/3

Duckie = cultuur@interim. Hij organiseert de filmavond, wat moet hij hiervoor doen:

• Films kiezen en zo rap mogelijk doorgeven aan Dobbie zodat zij de affoche kan maken.

• Zaal in therminal zo snel mogelijk vastleggen. In die zaal moet een afspeelapparaat,
projectiescherm en geluidsinstallatie aanwezig zijn.

• Aanvullen op de site!!!!

• Op de avond zelf moet wat drank en chips worden voorzien.

Sport

Jenevervoetbal 12/3

Contact opnemen met andere kringen om tegen hun te voetballen. We kunnen de jenever
gebruiken die we nog hebben staan in de kelder. Affichke maken.

12-urenloop 28/3

Iedereen die een shift wou draaien is ingeschreven.

0.1 Sporttoernooi der wetenschappen

Jessie spreekt eens af met andere sporten. Zaal vastleggen enzo.



Cursus

Status cursusverkoop

Alles verloopt vlot. Er moet eens een groot blad hangen waar op staat voor meer cursusinfo
zie wina.ugent.be. Rechtzetting over boek sterrenkunde in de weekmail en blaadje aan het
glazen kot. Zeg dat de prof jullie niet verwittigd heeft dat dit een nodige aankoop was en
dat ze dus zelf naar Acco ofzo moeten gaan.

Scriptor

Deadline galabalstrakske 25/2 Dit is belangrijk voor FEEST en PRAESES.
Volgend strakske, een persoonlijk mailen naar oud scriptoren: Katrijn, Koen, Bouvier, Tim
en vragen of ze geen stukske willen schrijven.
Eens mailen naar prof voor interview om te vragen wanneer hij daar tijd voor heeft. Ver-
volgens spreken Cd en Bart eens af wanneer ze kunnen gaan.

Developmentteam

• Weekmail via site. Wordt aan gewerkt.

• Recruitementdeel.

Varia

Infodag 17/3

Zaterdagochtend 9uur. Dobbie geeft namen door, voor wis en natuurkunde: Duckie en Cd.
Duckie en Jessie vragen eens aan hun vriendjes of er nog willen komen van de wiskunde.
Cd vraagt in haar klas of misschien aan jongere jaars(bachelorsysteem), Tiny?.

Vader Riad

Polle zoekt adres, Osmo kijkt eens voor kaartje. De vader is al begraven, maar we kunnen
nog altijd een kaartje sturen, ook al is het een beetje te laat.

Praesidiummidweek

Gotcha

Reclame maken in de les.



Server

Maat van Akke doet de zijne weg..Dobbie mailt eens naar FK voor hunne oude server te
krijgen.

T-shirts

Iedereen doet zijnen t-shirt mee van in de kelder.

Praesidiumkaarten

Dobbie is Duckie de zijne weer vergeten. Volgende week zeker!

Activiteiten toevoegen op de site!!!!

Akke kijkt ook eens naar BUG.

Evaluatieformulier proffen

• Wat vinden/vonden ze van WiNA?

• Tevreden ovre cursusdienst/praesidium/...?

Goed idee! Volgende week meer.

Rondvraag

• Dinsdag kan Jessie niet komen naar de vergadering.

• Flessen frisdrank in de kelder worden ook verkocht gelijk de pintjes, 1 fles = 1streepke,
er moet dus een extra kolom komen op de dranklijst.

• Reclame maandagmiddag Eerst spellekes middag vanaf 13u30 ongeveer. Daarna
reclame voor galabal in kostuum en gewone reclame. Komen: Lucas, Osmo, Akke,
Bram, Bart, Cd

• Er is internet in het glazen kot.

• Redbull vraagt wanneer iedereen les heeft en of wij reclame willen maken, tenzij wij
daar 50 euro voor krijgen, stuur Osmo gewoon de link door!

• Bal lag niet in de grote kelder voor de eerstejaars die wilden voetballen, we gaan
hem ook niet in de grote kelder leggen, als ze willen sjotten moeten ze ons maar eens
bellen, dan komen wij de bal wel geven.

• Osmo toont Duckie waar de affiches moeten hangen.



• Stef en Carine zijn bevallen van een dochterke naart schijnt. Lotte en Dobbie kijken
voor cadeau. Iedereen die wil legt twee euro uit.

Volgende vergadering

Volgende week dinsdag 18u30.


