
Aanwezig: polle+praesidium 
Verontschuldigd: sarah, tdn 
 
Huiswerk: 
- ereleden: Peter is bezig, al 475 euro binnen 
- strakske KBC: is binnen 
- osmo taken afwerken: nog niet gebeurd 
- werkgroepen activiteiten: wordt gefixt 
- wan affiche: samuel werkt eraan 
- rondgang: peulders is 2 dagen niet rondgeweest, morgen gaat hij rond 
- galabal: tom komt later 
 
evaluatie:  
- vat rodenbach: was rap op, gezien er geen ander gratis vat was 
- openingsfuif: was plezant, wel te weinig meisjes 
- openingscantus: nico had een tempus te weinig gedaan, middenblok was te 
groot 
 
penning: 
- introdag: 74.21 euro verlies 
- winadag: 866.83 euro verlies 
- openingscantus: nico heeft de kassa mee, maar moet nog geteld worden 
- openingsfuif: 11.20 euro winst 
 
recruitment:  
- workshop arcelor-mittal ligt vast 
- vroeger deed WiNA ook een jobbeurs, de praesidiumleden van destijds 
zijn gecontacteerd 
- kbc heeft de eerste schijf gestort 
 
Feest: 
- sterre-activiteit: we moeten nog inkopen doen voor de bickydingen 
- westvleteren: mogelijks niet, gezien we niet binnengeraken 
- Galabal zaal: comité krijgt de bevoegdheid om de zaal te kiezen 
 
Cursus: 
- terugbetalen: het praesidium discussieert een eindje over of we ze 
moeten terugbetalen.  
  Er wordt na stemming beslist alleen voor leden terug te betalen. 
- peter&meter avond:  
 
Sport:  
- SDW: wetenschappen antwoorden niet, Harald moet bellen. 
- pool: Harald moet vanavond nog mailen, 't is morgen al! 
 
Cultuur:  
- quiz: we vragen Hans om de zaal in Home Bertha te haxen. 
 
Kelder kuisen:  
- Peulders vraagt waar de grote zakken liggen. Nico kijkt voor meer 
vuilnisbakken. 
 
WWW:  
- op voorhand: dolfijn, stef, john, samuel. Samuel is daar om 14u en 
zorgt ook voor de inkopen. 
- met de eerstejaars: burtburt, evt. iemand anders 
- achter komen (iemand zal moeten voeren): merel (en cd komt dan ook mee) 



- er wordt zo snel mogelijk (liefst vanavond) een mail gestuurd naar alle 
leden 
- Tom maakt spotlight ASAP 
 
WAN: prijzen: samuel krijgt het krantenabonnement om op WAN in de compo's 
als prijs te zetten,  
     gezien we het toch niet gebruiken.  
Opleidingscommissie: Neri gaat erin, niemand anders heeft interesse 
Stempelkussen: de WiNA-stempel moet eens wat inkt bijkrijgen 
Tijdstip vergaderingen: weer zoals vorig jaar: in CB als er activiteiten 
met shifts zijn. 
 
Varia:  
- John zegt in naam van Capi dat Capi het jammer vindt dat zijn 
spotlights zomaar hergebruikt worden.  
- Dolfijn: NDW heeft 't Genoegen geschrapt van de cafélijst, en de Rector 
in de plaats gezet. Zo zijn  
  ze alledrie naast elkaar, zo is het meer één groot feest. 
- Peulders vindt het jammer dat hij niet meekan op WWW, hij zal ergens 
een vat geven ter compensatie. 
- Dolfijn: klaagt dat de affiche van de oefencantus in kleur zijn, dat 
kost veel te veel! 
- Dolfijn: Peulders moet zijn affiches op tijd doen. 
- polipie wil meer affiches zien als hij binnenkomt in S9 
- Peulders moet ook in S22 afficheren, daar zitten veel wiskundigen 
- Ereleden: Samuel moet het jaartal verzetten. 
 
De volgende vergadering is volgende week woensdag om 19u in de CB. 


