
WiNA verslag: vergadering zaterdag 28 juli 2007 
 
Aanwezig: Lucas, Tang, Tweek, Rudolf, Ruben, Dolfijn, Jeroen, Nico, Sven, Osmo 
Te laat, 19u20: Bouvier (wist niet waar het was) 
Afwezig: Peter, Neri, Katrien, Sarah ,Ide, Kirill, Mikscke 
 
Praeses & Vice 

- Acco 
o We blijven dit jaar bij Acco, voor zowel de boeken als al het drukwerk. 
o De nieuwe verantwoordelijke zegt dat het mogelijk met zijn om minstens twee 

keer per week te levereren, zodat we niet meer met die lange wachtentijden zitten. 
o Handig zou ook zijn moest er een webinterface komen, zodat iedereen zijn ding 

kan uploaden en Acco op regelmatige tijdstippen alles kan downloaden en 
drukken 

 Dit is ier voor het devteam 
o We hebben nog een kleine schuld bij Acco van een 240 en oneffen euro’s 

 
- Canard Bizar 

o Dit jaar blijven we ook in de CB bij Maxim 
o Er zijn enkele nieuwe voorwaarden in de overeenkomst 

 Vaten zijn 10 euro duurder 
 Er mag officiëel geen eigen drank meer worden binnengedracht (of je moet 

“kurkrecht”) betalen. Maar Maxim ging zelf het nodige voorzien. 
 

- Guido 
o Dit jaar is er de Guidogids van de Wetenschappen, we nemen met alle 

wetenschapskringen 800 Guidogidsen af en krijgen daarvoor 1200 euro 
naturasponsoring in de plaats. 

o Alles dooromtrend is in orde, elke kring mocht zichzelf op 2 pagina’s voorstellen 
en dat is ook gebeurd. 

o Osmo zorgt voor de contacten met Guido. 
 

- Lidkaarten 
o Dit jaar gaan we overschakelen op lidkaarten met een barcode en we gaan ze 

platificiëren. 
o Hiervoor hebben we een goede scanner nodig en een klein softwaredingetje dat we 

waarschijnlijk zelf gaan maken. 
o De vakjes voor BBQ en Strakskes laten we achterwege, deze gaan nu allemaal in 

de barcode zitten. 
o Zeus heeft gevraagd om de mogelijkheid te voorzien om via onze lidkaart ook lid 

van Zeus te worden, niamand had hier bezwaar tegen. 
 

Penning 
- status praesidiumschulden 

o Osmo staat op kop en heeft een ruime voorsprong op Lucas, die door Tang op die 
hielen wordt gezeten. Het peleton zit nog een beetje achter. 



o Het voorschot voor het midweekhuisje is gebeurd, als Tang rechten heeft op de 
rekening zal ook de rest van het bedrag overgemaakt worden. Dan is alles in orde 

o Tegen midweek moet Tang ook een begroting hebben uitgewerkt, dit zal samen 
met HP gebeuren. 

 
Public Relations 
 Extern 

- Status sponsors 
o Osmo gaat Ide een lijst geven van de huidige sponsors, zodat deze opnieuw 

kunnen gecontacteerd worden. 
o Ide heeft zelf ook al wat bedrijven aangesproken. 
o Voor de lidkaarten moet voor zo’n scanner gezocht worden 
o Ide ging ook eens naar andere banken kijken om te zien wat ze te bieden hadden. 
o Rudolf heeft contacten bij HP, die kunnen misschien een WiNAmobiel sponsoren 

of andere hardware is ook altijd welkom. 
o Voor de cursuspakketten is het misschien interessant om er USB-stick bij te 

steken, iedereen is er zot van en bedrijven geven dat graag weg. 
Intern 

- Lesroosters 
o De lessenroosters moeten mee op midweek en dan moet er een schema opgesteld 

worden om in de lessen activiteiten aan te kondigen. 
 
Feest 

- Introdag 
o Vrijdag 21 september 
o Details worden op midweek besproken, nu volgt een grove planning 

 9u: Ledeganck 
• Osmo gaat proberen zorgen voor een betaalterminal, of via DICT 

of via Acco 
 11u speech in Sterre 
 12u, 12u30: broodjes 4 x 40 (smos, ham, kaas, prepare) 
 13u30: in groepjes verkenningsspel in De Sterre 
 15u: inschrijvingen bij WiNA in ARC en cursusverkoop. 
 16u: Gratis vat (ook al voor BBQ bestellen) 

- Openingsfuif 
o Donderdag 4 oktober 
o In tequilla 

 150 voor de DJ 
 100 voor de zaal, maar als er genoeg gedronken wordt verminderd dat 

o Veel reclame voor maken, waarschijnlijk gaan we de inkom gratis houden 
- WiNA-dag 

o Dinsdag 25 september 
o Beginnen met koffiekoeken, bestellen bij een goede bakker en op tijd gaan halen 
o A3 proberen vast te leggen, wacht daar niet te lang mee, kan zelfs al in vakantie 
o BBQ, bij colruyt vlees en groeten bestellen. Brood ofwel stokbrood van bakker 

ofwel turks brood (kost 0,65 voglens Osmo bij de zijne) 



 Voor de BBQstellen gaan Rudolf, Capi en Osmo kijken om iets met lege 
olievaten te knutselen. 

o Studieding, leren leren aan unief. Via Brainstorm regelen, gegevens aan Osmo 
vragen. 

- Galabal 
o 14 maart 
o 28/9 deadline ontwerpen affiche 
o Vroeger met sponsors beginnen en eindigen 
o Vroeger reclame 

 
Cursussen 
 Op het forum afspreken, geen van de 3 was aanwezig 
 
IT 
  Ide heeft lijst met server-needs, mail deze ook naar Osmo door, die kende ook nog iemand 
(mail is ondertussen aangekomen) 
 
WWW 

- Huisje vastleggen 
- 1, 2, 3, 4 november 

 
WCS 

- We gaan mee met de rest 
- Minder werk voor ons 
- Geografica regelt de administratie 

 
Sport 

- Schulden in GUSB betalen 
- IFT – IFK ... Wat doen we ermee -> Voor op midweek 

 
Cultuur, Scriptor, Schachtentemmer 
 Voor jullie is er nog niets speciaals, meer op midweek. 
 
Zeus 

- Zeus wilt een plaatsje op onze lidkaarten en zal meehelpen op introdag en mss ook 
WiNA-dag. 

- Ze zorgen voor ubuntu cd’s voor in de cursuspakketten en zullen nog voor logistieke 
steun zorgen 

 
Algemeen 

- Er zijn wat probs in het hoogpraesidium (verder HP) 
o We lossen dit op zoals vorig jaar 
o Stel dat er geen vice meer is, dan zullen zijn taken onder de rest van het 

praesidium verdeeld worden 
- Commité eerstejaarswerking. 

o Schachten iets laten organiseren en zelf aan hun klasgenoten laten voorstellen, zo 
is de drempel lager om mee te doen en is er hopelijk meer volk. 



- Wie in welke comité’s gaat is voor op midweek 
o Galabal, NDW, WAN, Doop, Jaarboek, WWW, ...  

- Op midweek gaan we ook een presentatie in elkaar steken voor op de introdag te tonen, zo 
zegt iedereen het zelfde en weet elke eerste jaar evenveel. 

 
Rondvraag 

- Osmo 
o Ik kan het niet meer lezen en weet zelf ook niet meer wat het was 

- Sven 
o Prijs linten vastleggen 

 Zal gebeuren als we ze allemaal hebben 
- Frying 

o Pizza-avond terug levend maken 
 Voor op midweek 

- Nico 
o Galabal shiften  

 We gaan proberen met andere kringen een uitwisseling te doen voor 
werkkrachten, zodat we zelf van ons eigen bal kunnen genieten 

- Bouvier wenst iedereen veel succes met de herexamens 
- Dolfijn somst de prijzen van de linten op en vraagt aan Tang geld. 
- Tweek vraagt of ereleden nu nog erelid zijn.  

o Ja, tot 20 september, 21 start het nieuwe jaar. 
 
Volgende vergadering op midweek. 
 

 
 


