
Vergadering: Overgang [04/05/10] 
 
aanwezig: 
Ann, Lisa, Janos, Tim, Jarn, Niels, Stef, José, Sammuel, Chuck Norris, 
Robert, Compi, Wixie, Michiel, Pirmin, Sofie, Peulders, Felix, Gauthier, 
Blackass 
Afwezig: 
TDN, Dave, nicolas 
Verontschuldig: 
Harald 
 
___________________________________ 
 
Stef's deel van de vergadering: 
___________________________________ 
 
Merci voor het fantastische jaar 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
Peulders' deel van de vergadering: 
__________________________________ 
 
PRAESES 
* Alice get's a lickin' 
* Comité 
 -Doop    : Stef, make it. 
 -Introdag + WiNAdag : Peulders, Bert, Lisa, José, Ann, Felix, PR 
 -WAN   : Dave, NEED MORE PEOPLES 
 -Lustrum, Galabal : PR's, Feest & Lustrum 
 -WWW   : Stef, Ann, Felix, Robert 
* Medewerkers 
 Gauthier weet dat er een paar mensen willen helpen, ala shiften 
draaien. Onofficieel. 
 Peulders houdt zich daar mee bezig. 
* Praesidiumweekend 
 Peulders maakt een DOODLE, vul die zo snel mogelijk in 
 Iemand een idee voor een huisje? Stuur naar Peulders (of WWW 
commité) 
* Sleutels 
 Geef de sleutels door! 
* Vraag hulp aan voorgangers!!! 
 het is niet nodig om alles zelf uit te zoeken, de meeste 
voorgangers zijn er toch nog, dus vraag hulp 
 
VICE 
 
PENNING 
* Overdracht van de rekeningen. Wanneer? 
 We regelen een intiem onderonsje 
Feestjaar: 
 1ste semester :  209,90€ 
 2de  semester :  152,77€ 
 NDW           : -400,00€ (ze houden het geld bij voor volgend jaar) 



 Galabal       : -692,17€ 
 Tequila       :  116,00€ 
 
CURSUS 
* Binnenbrengen cursussen 
* Acco heeft gebeld om nog eens te overwegen 
 .niet doen. 
* Jarn stuurt naar proffen om bij story te komen. Lisa helpt. 
 
FEEST 
* zie penning 
* Janos bedankt iedereen. 
* Volgend jaar shiftenlijsten op voorhand! 
*  
 
SCHACHTENTEMMER 
* Stef bedankt iedereen 
* Vakantus Datum! 
 Stef maakt doodle! 
 
PR 
* KBC. 
 Woensdag vergadering. Eventueel weggaan bij KBC?  VDK zou eventueel 
sponseren 
        BNP Paribas? 
        NPL 
 KBC geeft te weinig om zoveel moeite te doen! 
 
SPORT 
 
CULTUUR 
 
IT 
* Dave, Geeft iedereen rechten godver!!!! en wees op de vergadering! 
  Of Blackass. 
 
VARIA 
* Cursusmotie Ivo! 
* WiNA Wiki 
 Onder wina.ugent.be, onderaan plugins => WiNAwiki 
* Datums Activiteiten 
 Wanneer fuifen? 
 Wanneer activiteiten 
 Etc... 
* Nieuwe ideeën activiteiten!!! 
* Opmerkingen & Commentaar naar vorig jaar toe, Online zetten! zodat er 
aan kan gewerkt worden. 
* Samuel bedankt iedereen. 
* Metalopolis 
* Infodag 
 welkomspaketten 
 Bockor 
 
RONDVRAAG 
* Cantor: 
 Bert 
 Peulders 
 Frying 



 Sophie 
 John 
* Chauffeur voor 12 gratis flessen jenever  
 WANNEER? Halen voor de ereledenactiviteit! 
* Drank automaat 
 Cola, Spa, Ice Tea 
* Robert says Tett'n 
* bij WiNA Thermische Fysica van Prof. Jackovisch 
* bij WiNA Numerieke analyse van Prof. Vanderjeugd 
* Opnieuw activiteiten doen samen met andere verenigingen 
 Feesten 
 cantus met VTK 
* Studiefora & studiepeter/meter systeem verstevigen!! 
* Minder activiteiten in de 2de semester, of ander aanbod 
* Ergens anders affiche zoeken! 
 geen multicopy 
 topcopy? 
 zoek eens rond 
* Affiches moeten weg! 
* Praesidiumfoto vanavond! 
 
  


