WiNA Vergadering 06-05-2007, Sterre S9 17u30.
Aanwezig: Nico, Peter, Neri, Tots, Tang, Stef, Bert, Dolfijn, Lucas,
Merel, Osmo, Kirill, Peulders, Ide, Ivoos, Thomas Vanhove, Ivoos,
Polipie, Harald, KidK, Frying
Verontschuldigd: Sarah
Afwezig: Katrien, mickske, Rudolf
De (oude) praeses opent de vergadering om 17u45
ToDo's:
- Acco contract zoeken: heeft ze niet meer. OSMOOOO!!
- Berekend verlies ingebonden cursussen: 350 euro
- Acco afronden: wie heeft een auto? Niemand. Blijkbaar gaat een zekere
Pinky dit doen?
- Proffenlijst aanleggen: ok
- Weekmeel: ok
- Spotlights WiNA: ok, jenevervoetbal was knap gedaan
- Recruitment: geen wijziging
Verslag activiteiten:
- gratis vat: vree geestig
- bierbowling: vree geestig
- campagne & verkiezingen: goed verlopen, behalve 1 pipo die de
verkiezingen ongeldig wil verklaren
- kippetjesfestijn: goe gelukt, behalve dat die kerel een idioot is en
dat Tang het verschil niet kent tussen braadkippen en gebraden kippen
- mexican verkiezingsfuif: desperado's en corona's vrij snel op, tequila
ook te weinig, citroenen ook te rap op
Praeses&Vice:
- Acco ingebonden cursussen: wordt op etentje geregeld? Lucas, Osmo, Ide,
Tots, Peter gaan
- ereledenactiviteit: Osmo bestelt alles, iedereen komt helpen vrijdag
- verslag verkiezingsAV:
* wie wil helpen kick off?
* Wie stelt zich kandidaat voor Student van het Jaar?
* Emelien is verkozen.
* 12uloop: 5000 euro gestolen.
- afronding KBC: zo snel mogelijk, wij moeten naar KBC om papieren te
vragen: eerst DSA, dan KBC, vraag overdrachtpapieren, oudpraesidium moet
die tekenen, en terugbrengen naar KBC. Peter, Neri en Propolis moeten
daarbij fysiek aanwezig zijn.
Penning:
- financiële verslagen: WOOT, tang is in orde:
- galabal: 1230 euro verlies
- bowling: 0 euro verlies
- kippen: 1.25 euro winst
- praesidiumetentje: 198 euro verlies
- pizza-avond: 240 euro verlies door gratis vat
- automaat:
- status begroting: 214 euro positief
- status rekening: 5973 euro
Sport:
- jenevervoetbal: vanavond, alles ok

Scriptor:
- strakskes: vrijdag delen we ze uit, iedereen is er voor bbq
PR:
- status sponsors: oude worden gecontacteerd
- status recruitment: geen verandering
- afronding KBC:
Schachtentemmer:
- doopdiploma's en 12u cantusdiploma's: rudolf gaat dat niet meer doen,
osmo en dolfijn doen het in de plaats.
NIEUW PRAESIDIUM
- infopakket eerstejaars: Osmo post deze naam op't forum. Nico en Peter
doen tekst, grafische kant zien we nog.
- comité introductieweek: Bert, Tom, Peter, Neri, Katrien
- praesidiummidweek: stemming via forum over 3 huisjes.
- vacantus: 26 juli
- 1e fuif: 2 oktober
- openingscantus: 6 oktober, frontline
- doop: 27 oktober@ frontline
- sponsors/recruitment/...: Ivoos lijdt, Ide, Harald, Thomas, Nico, Sarah
werken mee.
- wiki lezen en aanvullen: iedereen doen!
- gegevens oud/nieuw uitwisselen: zie wiki + forumtopic
- devteam: alle informatici erin die PHP kunnen.
- forum: regelmatig checken!!
- WWW: 17-18 oktober, comité: Peulders, Bert (onder voorbehoud), Tots,
merel (onder voorbehoud), Nico
TODO voor blok:
- flyer: cf supra
- fuif + cantuszaal vast te leggen: komt in orde
- huisje praesidiummidweek: zie forum
- devteam forum: is al gebeurd
Rondvraag:
- Statuten moeten opgehangen worden
De praeses sluit de vergadering om 18u42

