Vergadering Grote Kelder 07-12-2010
Aanwezig:
Ann, Lisa, Robbert, Compi, Kidk, Stef, Javache, Janos,
FelixI,
Bert, Peulders, FelixII, Jarn, Niels, Tim,
Afwezig:
Gauthier
Verontschuldigd:
Michiel
***Functieverloop***
PRAESES
* Statutenwijziging voor later, gezien kiessysteem nog niet op punt
staat.
=> Eerste puntje op eerste vergadering volgende semester
* Agenda [zie verder]
* Probleem met lustrumcommité ivb CANTUS
_________________________________________________________________________
______________
|PRO
|
|
=> Alle andere WiNA's kunnen op de eerste vrijdag van het lustrum,
en serieus, |
|
het is en blijft een verbroederingscantus.
|
|
=> Goedkoper, eigen vaten, eigen zaal!
|
|
=> Op 1 april gaat niemand van de leden nog afkomen na zo'n zware
week
|
|
we doen het vooral omdat het dan voor de leden 1 weekend is,
in plaats |
|
van 2 weekends.
|
|CONTRA
|
|
=> Galabal klaarkrijgen
|
|
=> Iedereen gaat super mottig zijn op galabal
|
|
=> Verbroederingscantus in andere zaal
|
|________________________________________________________________________
_______________|
VOORSTEL: We beginnen donderdag al met tent, beginnen we al met
opzetten, galabal decoreren, taps aansluiten etc. Vrijdag zetten we al de
rest klaar, we sluiten een hoek af voor de verbroederingscantus, waar we
de cantus doen, en dat we gemakkelijk kunnen uitkuisen. Galabal staat dan
al grotendeels klaar, tentoonstelling en receptie ook.
Nog een opmerking: Lustrumbeslissingen apart houden van
praesidiumvergadering! zo wordt veel miserie en discussie vermeden!
Nog een NdW puntje ivb LUSTRUM
=> Samuel mailt/belt naar
stad, en zorgt dat we weten dat dit in orde komt. Dat melden we aan NdW
Commité, en dan zorgen we dat NdW Commité in Tent komt.
VICE
PENNING
* Sjappie moet zijn schacht(en) nog betalen, de rest heeft allemaal
betaald
* Massacantuskaartenverkoop nog bezig
* cocktailavond => ongeveer €100

FEEST
* cocktailavond
volgende keer zeker ijs!!
SCHACHTENTEMMER
* enkel ruben, pieter reuse en ruben taelman voor nadoop
IT
* WiNA2 is geherinstalleerd! staat in kleine kelder.
als je een account wil, mail naar IT
PR INTERN
PR EXTERN
CURSUS
SCRIPTOR
* Strakske komt in orde
CULTUUR
SPORT
* volgende week badminton
=> als je mee wil doen, mail naar sport

***AGENDA***
WEEK1 [14feb]
maandag
dinsdag
donderdag

: begin 3 weken gotcha
: Jeneveravond
: Schaatsen

WEEK2 [21feb]
Maandag
Woensdag

: Verkleedcantus
: Bezoek aan het wetenschapsmuseum

WEEK3 [28feb]
Dinsdag
Woensdag

: Krokjes
: JOBbeurs

WEEK4 [7ma]
Dinsdag
Donderdag

: PAINTball
: 12uren cantus backup

WEEK5 [14m]
Maandag
Dinsdag
17-19de

: Poker
: Irish evening
: LAN

WEEK6 [21ma]
maandag
vrijdag

: TAPAS @ S9 [of iets anders om te eten]
: Cantus v/h Lustrum

WEEK7 [28ma]
LUSTRUM
WEEK8 [4ap]
Woensdag

: Kroegentocht

PAASVAKANTIE [2 weken]
WEEK9 [25Ap]
Woensdag
Donderdag

: Ontgroening
: NdW

WEEK10 [2Mei] VERKIEZINGSWEEK
maandag
: Verkiezingsvergadering
Donderdag : Bierbowling
WEEK11 [9mei]
Dinsdag

: TEQUILA

WEEK12 [16mei]
Dinsdag

: Jenevervoetbal + gratis vat

