
Verslag vergadering 20/10/09 

Verslag vergadering 20/10: 

 

Verslagschrijver @ Interim: Felix 

Aanwezig: Stef, felix, gauthier, dobbie, je-anus, sammy, haraldy, pinguin, schaakbordj, bunny, dingske 

met nieuwe laptop (blackass), wixie, michfail, harige kont, jeroen. 

verontschuldigd: 

te laat: sander, tom, sophie 

1€ in dat zwijn! 

 

Free Computer: 

heeft tom mail gestuurd? 

blackie heeft dat geforward, stef vindt dit niet tof, TOM OF STEF mailt die shizzle 

 

VPPK-WiNA-SLAVIA-GEOLOGICA casinoavond 

=> slavia en geologica komen er bij. waarom slavia? 

=> in de crypte (eind maart - begin april) LIEVER NIET 

=> vergadering een van de volgende weken (schaakbord & stef gaan naar    vergadering) 

 

Humo's Pop Poll Politeia 

=> politeia wil samen met WiNA samen bus huren om naar humo's pop poll te gaan 

=> veel tegenstand 

=> unaniem tegen TE DUUR  

=> stef laat weten aan politeia 

 

VERSLAG SCHAAKTOERNOOI 

=> 22 man, grote opkomst 

=> sammy heeft stef verslaan 

=> 22€ Winst 

 

_______________________ 

tom, sofie & sander komen toe 

_______________________ 

 

WiNA OPERATOR 

=> unitaire hermitische operator in de duale hilbertruimte van mobile vikings 

=> maand geleden aangevraagd, nog niets gehoord 

=> Sander kijkt daar voor 

 

PIZZA AVOND 

=> 5 soorten pizza: plain, hawai, peperoni, fungi, michelangelo 

=> janos neemt bordjes mee 

=> OPGELET: geen pizza doorgeven, stempel controleren, 1 stuk per keer 



=> Achteraan verkopen 

=> als te druk, helpt mee é dudes 

 

HOE COOL ZIJN WIJ??? 

=> waarom willen andere kringen zoveel dingen met ons doen 

=> zolang ze nu en ton nkji an pulders z'n flutte zugn ist goe 

 

LIDKAARTEN WiNA 

=> blackass maakt een pagina'tje aan waarop ze zich zelf een nieuwe kunnen aanvragen 

 

THEMA FUIF 1ste SEMESTER 

=> tegen 4, voor 5, onthouden de rest PROBLEEM 

=> Geen cavia's 

=> we wachten tot volgende week voor herstemming ( we gaan hun cocktailavond gaan checken) 

 

WAN UPDATE 

=> van 20 tot 22 november 

=> podiumzaal van therminal gereserveerd 

=> paddestoelen in orde 

TODO STEF: mailen badge 

 

JOIN FACEBOEKGROEP 

=> join allemaal de 'ik kan de meester zijn kont niet meer zien' facebookgroep 

 

DATUM BIERKONING 

=> datum datum datum tettn booooooooya 

=> pompidom 

=> Felix is bored 

=> 17 november 

 

CANTUS 

=> veplaatst naar 23 november 

 

DOOP 

=> sammy & tom gaat achter eten en shizzle 

=> bucht & eiers 

=> donderdag gaan tom & stef & harald & sammy 

=> drank voor de automaat 

=> Er zit iemand in met alergie voor bijna alles! opgepast daarvoor! 

=> praese vermeld dit 

 

BACCHUS 

=> waarom moeten bij zo rekening houden met bacchus! 

=> we kunnen wel héél licht rekening houden, maar we gaan niet onze kalender aanpassen dervoor 

 



VERSLAG AV 

=> geen kiekens anaal verkrachten 

 

STRAKSKE 2 

=> stef woordje 

=> 300 of 350? 300 exemplaren 

=> 20a 30 aan de kant houden voor tom voor de ereleden 

 

STRAKSKE 3 

=> Verslagen op tijd, veel foto's 

=> Doopcommité, voordoop I en II OF door een schacht laten doen 

=> STef, u woordje 

 

WWW 

=> Felix gaat bij het commité 

=> LOKATIE, SAMMY ZOEKT 

 

MASSACANTUS 

=> site aanmaken (voor inschrijvingen, meer dan 1 persoon mogelijk) 

=> 23 & 25 november mogen wij beginnen kopen 

=> we gaan voor +100 man 

=> Nieuwe vlaggenstok 

 

 

 

RONDVRAAG 

Stef : /cantus met alle WiNA kringen van Vlaanderen (in antwerpen) 

       /we slapen allemaal bij bert 

       /Bert slaapt bij de konijnen 

 

Gauthier: 

       /Stef je woordje 

 

Dobbie: 

       /Lustrum: 

Startbudget nodig => ongeveer 130€ voor de VZW op te starten 

                  => + domeinnaam (12€) 

                  => *bert gooit 500€ naar lustrum* 

       Activiteiten      => ochtenactiviteit 

                            => data (dinsdag 1ste semester) 

                            => medewerking nodig 

                            => pannenkoeken 

                         => Avondactiviteit 

                            => 2de semester 

                            => (datum wordt nog voorgesteld 



       /zijn de massacantusemmers van vorig jaar er nog (nog 1; ask dolf voor        de andere 

 

Schaakbord:  

       / Paintball (voor 25€ als je met 30 komt, we do it, let's do it, when        you wanne go do it, tettn!) 

 

Sander: 

       /Lancia wil in natura sponseren, we kunnen auto's krijgen FUCKYEAH 

 

Best: 

   financieel 

       /WiNA: -665€ (begroot op -1000€) 

       /voordoop : -33,61 (begroot op -20€) 

       /Bicky's   : 150€ Winst 

 

Peulders: 

     /woordje van de praeses 

     / 

 

Tom: 

     /praesidiumlidkaarten 

 

Felix: 

     /Affiches voor pr externs liggen in hun vakje 

     /Janos&Sofie: gelieve een cocktailavond affiche te maken 


