
Aanwezig: Peter, Neri, Ivo, Dolfijn, Bert, Peulders, merel, NicolasVDB, 
kidk 
Te laat: Sarah, Nico. 
 
In afwezigheid van de praeses wordt de vergadering voorgezeten door de 
vice-praeses. 
 
Penning: alle resterende facturen van vorig semester zijn nu binnen. 
Financiële verslagen: 
 - Abdij: +33.99 euro 
 - WAN: +106.90 euro, kidk wordt gefeliciteerd 
 - Cantus: -399 euro, er wordt gevraagd waarom dit zo is. Enerzijds 
mochten alle peters en  
           schachten gratis, anderzijds zijn er ook vermoedens van 
gelddiefstal uit de kassa.  
 - Hotdogs: -80.80 euro, er was veel worstoverschot. Blijkbaar waren de 
hotdogs ook niet echt lekker. 
 - Zwemmen: -14.90 euro 
  
Feest: jeneveravond 
 - shiften: 
   21u-22u: NicolasVDB, Kidk, Ivo 
   22u-23u: Peter, Neri 
   23u-00u: Dolfijn, Bert 
   00u-01u: Peulders, Merel 
   01u-02u: Nico, TDN 
   02u-03u: Nico, Stef 
 - fototoestel:  
   Er is blijkbaar een probleem met het WiNA-fototoestel. Peter leent 
zijn fototoestel uit zodat  
   er toch foto's gemaakt kunnen worden. 
 
PR:  
 - Skyline: zij willen ons sponsoren voor een percentage van de aankoop 
door WiNA-leden op een  
   weekdag naar keuze. Er is twijfel tussen maandag (wanneer de cantussen 
vallen) en dinsdag 
   (tijdens de clubavond). Er zijn meer clubavonden, maar er wordt veel 
meer gegeten tijdens  
   cantussen. Aangezien er nog maar 1 cantus op maandag ligt dit 
semester, wordt voorlopig voor 
   dinsdag gekozen. 
 
12-urencantus:  
 - dolfijn deelt mee dat hij nog senioren en cantoren nodig heeft. 
Blijkbaar is de oude garde  
   niet beschikbaar tijdens de dag, enkel 's avonds. Nico zal wellicht 
geen 8u aan één stuk de  
   cantus kunnen leiden. Peter wil gerust een paar uur overnemen, maar 
ook geen 8u aan één stuk. 
 
Galabal: 
 - Tom deelt mee dat de organisatie van het galabal goed vordert: de 
praktische organisatie ter 
   plaatse is zo goed als geregeld. De dag zelf zal er wel veel 
opbouwhulp nodig zijn, gezien de 
   korte tijdspanne om alles op te zetten. Ook voor de afbraak zou een 
bestelwagen handig zijn,  



   gezien het materiaal eerder uit de boot weg moet dan we het mogen 
terugbrengen. 
 - De galabal website is af. Tom heeft ook de affiches en uitnodigingen 
afgewerkt en deze  
   doorgestuurd naar Acco. Ze worden eerstdaags geleverd. Zodra de 
levering er is zullen ze  
   direct verstuurd worden naar de ereleden en uitgedeeld worden aan de 
leden. 
 - Ivo heeft de sponsorcontracten niet mee, hij brengt dat zelf met Tom 
in orde. 
 
Bizarre dag: spookactiviteit op vrijdag 13 februari 
 - deze staat op de interne kalender, maar er is nog steeds geen concrete 
invulling. Er wordt 
   beslist de activiteit niet te laten doorgaan. 
  
Cursusdienst:  
 - dolfijn vraagt wat er precies aan de hand met het boek van multimedia, 
gezien een lid daar 
   over klaagde op het studieforum. Blijkbaar levert Acco ons de 
hardcoverversie, terwijl VTK  
   de softcoverversie verkoopt. Ook zou hun druk zwart-wit zijn, terwijl 
de onze in kleur is. 
   Dat verklaart het prijsverschil met VTK. 
 
Scriptor: volgende verslagopdrachten worden toegewezen 
 - Skireis: Ide 
 - jeneveravond: Sarah 
 - 12ucantus: Dolfijn 
 
De praeses arriveert en leidt verder de vergadering. 
 
IT:  
 - kidk vraagt de aankoop van een switch, gezien de hub die er nu staat 
niet meer  
   voldoet. Het voorstel wordt goedgekeurd. 
 
Varia:  
 - het FK geeft ons een gratis PC, we kunnen die gebruiken voor WiNA2.  
 - Ide biedt zijn oude laptop aan maar die wordt niet geschikt geacht als 
server.  
   Kidk vindt ze ook overbodig om te printen in de kelder, gezien hij 
zodra hij tijd  
   heeft de printer op het netwerk zal aansluiten. 
 - Tots heeft beslist zijn studies aan de universiteit stop te zetten en 
neemt aldus  
   ontslag. Er wordt beslist tot coöptatie over te gaan. Nico hangt de 
affiches uit voor  
   de cooptatie. 
 - UGent-truien: verplaatst naar volgende week. 
 
Kelder kicker:  
 - de praeses biedt zijn excuses aan voor de aankoop. Dolfijn stelt voor 
dat dit  
   als persoonlijke aankoop van Nico geldt, zodat dat de aankoopkost op 
Nico's schulden  
   komt. Hij kan deze proberen terug te brengen of door te verkopen aan 
de tweede  



   hoogste bieder, die er bijna evenveel voor bood. Nico aanvaardt dit 
voorstel. 


