
Verslag vergadering 06/10/09 
 

Verslagschrijver ad interim: Janos 

Aanwezig: Janos, Stef, Wixie, Sloefie, Peulders, Sophie, Felix, Pirmin, Michiel, Ann, Gauthier, Harald, 

Samuel 

Afwezig: / 

Verontschuldigd: TDN, Schaakbord, Thomas 

 

Schachtentemmer: 

Openingscantus was een succes. Peulders: "twa goed" 

Bierkoning: er wordt een vat van ons gezet. Het is nog een restje van de WiNAdag. We zeggen dan 

aan Maxim dat we een extra vat bij hem zullen aankopen op een ander tijdstip. 

Doopcomité: Peulders, Stef, Bert, Felix, Dolfijn, Samuel en Harald 

 

Quaestor: 

Openingsfuif: begroot: -50, resultaat: 68,25 winst. 

Openingscantus: begroot -250, resultaat: -131.39 

ToDo: Invullen papieren DSA 

ToDo: Dagtotalen en dergelijke mails doorsturen naar Samuel 

 

Feest: 

Openingsfuif: vet feestje, goede commentaar, DJ's enthousiast, afspraken goed opvolgen met die 

gast van de rector 

Pizza-avond: funghi wordt afgeschaft of verminderd, er wordt nog eens gegeten als proef in de prima 

donna. Er wordt ook het gratis vat van de SKO gezet. 

Extra fuif 1sem: goedgekeurd, niet te dicht bij massacantus, met jenever, misschien laurens tweede 

bach inf draaien? 

Galabal: valt op 12 maart. 

ToDo: affiche maken pizzza-avond 

 

Sport: 

Pooltornooi: wrs verplaatst naar 2sem, maar liever niet, Harald zal zijn best doen 

 

PR-intern: 

Zal in de weekmeel de afspraken hieronder vermelden. 

 

Cursus: 

Het cursuskot is vanaf midden deze week enkel op afspraak en de bancontant wordt terug naar Story 

gebracht. 

ToDo michiel: Regelen van dagtotalen met gast van de bancontact en aan samuel voorleggen 

 

PR-extern: 

ToDo: Bancontact terug naar Story brengen 

ToDo: sponsors zoeken voor activiteit tweede semester. vanaf PR van de activiteit (iemand van 



geologica) een sponsormap heeft zal die doorgestuurd worden naar jullie en kunnen jullie beginnen, 

probeer de andere kringen voor te zijn bij "populaire sponsors". 

 

IT: 

Hoe zit het met WAN???? 

ToDo: De praeses informeren ivm WAN 

ToDo: het forum WiNA.ugen.be/VWK forum aanmaken en online zetten 

 

Vergadering over activiteit tweede semester: 

- Sporttornooi met de wetenschapskringen, VBK en de farma 

- Het zal in de sterre plaatsvinden en 's avonds een fuif, maar waar is nog niet zeker 

- Rugby, bierpong, touwtrekken, interfacultaire estafette 

- Begin rond 14u 

- Sponsors moeten gezocht worden 

- Janos is penning 

 

Ochtendactiviteit bicky's 

Er is een overschot aan Bicky's, die worden dinsdag verkocht. 

Klachten binnengekomen: S9 stonk naar Bicky's. 

 

Praeses en Vice-praeses: 

ToDo: invullen papieren DSA 

ToDo stef: Mailen naar merel ivm tent 

 

Varia: 

- Ochtendactiviteit hotdogs wordt soep (CM) eventueel het de schachten zelf laten maken 

- Harald: "Dolfijn zijn haar moet af" 


