De praeses opent de vergadering 2008-08-01 om 22u05.
Aanwezig (9): Propolis, Peter, Neri, Thomas, Merel, Peulders, Tots, Bert,
Harald
De begroting wordt kort informeel overlopen met een voorbeeldverzameling
activiteiten. Er is
nood aan besparingen: de kassareserve van WiNA is in 1 jaar tijd
geslonken van 10k euro naar
1k euro. We kunnen dus geen verlies permitteren en zouden liefst die
kassa weer wat opspijzen.
Volgende maatregelen worden voorgesteld om de begroting in evenwicht te
krijgen:
- Er wordt niet aan het aantal cantussen geraakt, wel aan de aard ervan.
Of de 12u-cantus
weer doorgaat hangt van de doopinkomsten, en 1 cantus wordt BYOB
(bring your own booze).
Concreet wordt volgende regeling voorgesteld:
* Indien de doop een evengroot succes is als vorig jaar (1500 euro),
gaat 12u-cantus
gewoon door en is de nadoopcantus BYOB.
* Indien de doop een minder groot succes is dan vorig jaar, wordt de
12u-cantus een
BYOB cantus en de nadoopcantus een gewone.
- Op de ereledenbbq is er tonnen brood teveel gekocht. Indien het weer
een bbq wordt, mag
maximaal 1 brood per 3 personen besteld worden.
- Op de introBBQ kruipt er veel geld in vlees, en vorig jaar was er ook
behoorlijk wat over.
Dit jaar wordt minder vlees besteld.
- NDW wordt volgens het cafeprincipe georganiseerd. We laten andere
kringen dit bij maxim
regelen zodat het niet als één van onze 4 activiteiten telt.
- Het galabal wordt in The White Cat georganiseerd. Dit is een
goedkopere zaal, die volgens
de mensen die er geweest zijn bijzonder geschikt is. Enige nadeel is
dat we geen inkomsten
kunnen vragen en we ook de regulars moeten binnenlaten, maar gezien de
kost zo'n 1000 euro
lager wordt geschat wordt dit toch de moeite waard.
- WAN wordt georganiseerd in het verlengd weekend 8-11 november, dan
zitten er nog meer gamers
in de informatica, wat meer inkomsten betekent.
- Het praesidium zal haar linten zelf betalen, WiNA komt hierin niet
tussen. In de plaats
steekt WiNA steekt hetzelfde bedrag (315 euro) in praesidiumweekend.
De rest van de
kosten wordt verdeeld onder de aanwezigen (wellicht ongeveer 30 euro
per persoon).
- Of we weer met het praesidium gaan lasershooten het 2e semester zal
afhangen van de
financiële situatie, die na het eerste semester grondig geëvalueerd
zal worden.
- De PR-externs kijken voor goedkopere drank voor in de automaat, gezien
de massale afname
moet een goedkopere prijs (via een contract) mogelijk zijn.

De vergadering keurt de voorstellen unaniem goed: 9 voor, 0 tegen, 0
onthouding.
Daarna wordt de agenda aangevat.
- cursus:
* Vorig jaar werden ook gewone stickers met WiNA op gemaakt voor de
openingsfuif (Peter&Meter
gedeelte). Zo horen mensen die geen peter/meter of
petekindje/metekindje kunnen zijn er ook
bij, dit remt ook het constante gezaag om stickertjes (wat je niet
kunt geven of de matching
loopt in't honderd).
* ASAP boeken prog 1 bestellen, dit duurt nu al 2 maanden, en
Koolsaet zal not amused zijn als
ze daardoor al weg zijn.
- feest:
* ideeën: beursdrinken, pizza-avond, jeneveravond, mexican, abdij,
spaghetti (peulders doet
afwas), wokavond, ierse avond @porters, cocktail
* camera: IT moet fotoscript verbeteren, persoon die activiteit
organiseert moet foto's trekken.
- sport:
* ideeën: pooltoernooi of andere activiteit naargelang interesse,
frisbeedag, kickertoernooi
('s middags), 2e sem kajakken, schaatsen, lasershooten,
jenevervoetbal
- cultuur:
* ideeën: schaaktoernooi, karaoke-avond, quiz, pokeravond
- pr-intern:
* weekschema: peulders brengt het in orde
- schachtentemmer: afwezig
- pr-extern: afwezig
- IT: afwezig, maar moet dringend werk verrichten (ipv aan WiNA2 te
prutsen)
* fotosysteem verbeteren,
* permissions fixen (momenteel kan de cultuur alles op de site, en
iedereen kan de verborgen fora
zien in 'Nieuwe bijdragen')
* registratie eID mogelijk magen
-

* recyclage leden mogelijk maken
scriptor: afwezig
samenstelling galabalcomité: Thomas, Ivoos, Nico, Neri, Tom
WAN-comité: Kidk, Lucas, Polle, ...?
kelderverantwoordelijke:
* opkuis: Peulders
* automaten & eindverantwoordelijkheden: Ivoos.

- De grote kelder moet vaker gekuist worden, om de twee weken. Dit zal
afwisselend gebeuren door
twee kuisploegen:
* kuisploeg A: de aanwezigen (Nico, Peter, Neri, Thomas, Merel, Bert,
Tots, Harald, Peulders)
* kuisploeg B: de afwezigen (Kidk, Dolfijn, Stef, Ivoos, Ide, Tom,
Sarah)
- Medewerkers:
Propolis wil losse medewerkers zich laten kandidaat stellen, en zodra
ze genoeg gewerkt hebben,
een praesidiumlidkaart geven. Dat duurt echter een eindje en in
praktijk zou het er dus op neer
komen dat enkel Frying van in het begin zijn kaart heeft. De andere
praesidiumleden vinden dit
oneerlijk, en willen voor iedereen hetzelfde systeem: ofwel alle
losse medewerkers een kaart,
ofwel geen enkele. Daarom wordt gekozen om vaste medewerkers wel een
praesidiumlidkaart te
geven, losse niet.
Aanstelling van Frying als vaste feestmedewerker. Propolis legt uit
dat Frying en Riad de
overschotten van onze eetactiviteiten de volgende dag willen
verkopen, om geld voor Bacchus in
te zamelen. Men stelt zich vragen waarom Bacchus de financiële kant
van de zaak voor zich neemt,
alsook hoe stipt Frying&Riad zullen zijn in het 's ochtends op tijd
beginnen van de activiteiten.
De activiteit van Frying in het intro-comité wordt ook op de korrel
genomen: de voorgestelde
planning voor introdag en WiNAdag zijn bijna dezelfde als vorig jaar,
met dezelfde fouten er nog in.
Het introcomité plant meteen een vergadering voor de volgende morgen
om de introdag te verbeteren.
Uiteindelijk wordt als compromis voorgesteld om Frying aan te nemen,
maar goed in het oog te houden.
Bovendien moet hij tijdens zijn activiteiten daar staan als WiNA,
niet als Bacchus (dus bv ook geen
Bacchus-flyers uitdelen samen met het eten). Als hij plots inactief
wordt, kunnen we zijn
praesidiumkaart weer intrekken. Het praesidium keurt dit voorstel
goed: 5 voor, 2 tegen, 2 onthouding.
- jaarverantwoordelijke: één centrale verantwoordelijke in de jaren waar
geen praesidium is, als
aanspreekpunt. Deze krijgen een
praesidiumlidkaart. Er wordt besloten het
voorstel een kans te geven. Nico gaat hiervoor
kijken en mag ze benoemen.
- Maxim wil blijkbaar vanaf volgend jaar geen bonnetjes meer voor andere
dranken dan bier. Dit is een probleem,
aangezien veel mensen enkel naar gratis vaten komen om
cola/frisdrank/water/... te drinken. We moeten

van Maxim zeker eisen dat dat ene vat op een feestactiviteit in
bonnetjes mag, en liefst zelfs gewoon
het bonnetjessysteem behouden.
- sleutels: het oud-praesidium heeft nog amper sleutels afgegeven.
Iedereen contacteert zijn/haar voorganger om zijn/haar
sleutel te vragen!
- hogeschool: net als vorig jaar verzoekt de praeses om tegen de
eerstejaars niets te zeggen over praesidiumleden op de
hogeschool. Merel antwoordt dat ze niet spontaan iets zal
zeggen, maar ze weigert er ook over te liegen.
- De praeses verzoekt iedereen om kritiek op medepraesidium intern
houden. Dit geeft een slechte indruk naar de buitenwereld,
en heeft ook nog nooit een conflict opgelost. Praat erover met elkaar,
of gebruik het praesidiumforum als het echt niet anders kan.
- Rondvraag: /
De praeses beëindigt de vergadering op 2008-08-02 om 00u40.

