AANWEZIG: Bert, Ann, Compi, robbert, FelixII, Stef, Tim, Javache,
Peulders, Felix, jarn, niels, lisa
Afwezig:
verontschuldigd: Gauthier, Michiel

***FUNCTIEOVERLOOP***
*praeses
* Verbroedering
> alles komt in orde, behalve huidig praesidium van WiNA
LEUVEN [door galabal]
> Cantus gaat door van 8h30 tot 3h30 [onder voorbehoud]
> Inkomstprijs: 10 €
> Kringen brengen eigen drank rond
> Winst wordt verdeeld over de aanwezige kringen
> andere praeses en cantor gratis
* 24 uren
> 50min cantus - 10 tempus
> iedere 6 uur een langere tempus en cantus
> streng zijn op binnenkomen
>
> prijs: 5€ voor de eerste tempus, daarna 1€ per tempus
> totale cantus: 18€/16€
> kaartjes en stempels op te controleren
*vice
* WWW
> nog geen financieel verslag
> nog wat bier over
*penning
* Afrekening WWW praesidiumleden
* Nog geen financieel verslag van WWW (nog te moe, sorry)
* Jobbeursboekjes: wie heeft die betaald?
* Leeggoed WWW
* Financieel verslag verkleedcantus
> niet veel verlies
* financieel verslag kroks
> niet veel winst
* financieel verslag paintball
> 12€ * 15€ verlies
*feest
* Maxim
> data zijn doorgegeven
* Galabal: vergadering + shiftenlijst
> vergadering woensdag 17h30 [iedereen uitgenodigd]
> WOENSDAG rondgaan in de lessen [12h45]
> Peulders, Stef, robbert,
> ook uitnodigingen meenemen naar eigen lessen!
*schachtentemmer
* Bierbowling
> vastzetten!
*cultuur
* Poker
> NA de paasvakantie

*it
* WAN

> VTK is vreemd, verder alles in orde.
> financieel: VTK steekt daar veel geld in.

*cursus
*intern
* Affichering
> 24h cantus net binnen
> Challenge drukken
* Flyeren
> Ann maakt shiftenlijst voor nu tot aan het lustrum
> iedere avond flyeren
> flyers komen binnen donderdag/vrijdag
*extern
* Jobbeurs: volgend jaar
> niet na VTK jobbeurs
> toegepaste informatica en ingenieurs uitnodigen
> Méér reclame
* Enkele bedrijven vonden te weinig volk
> vooral te weinig informatici
*sport
* 12-uren
> 4 mei
> Samendoen met andere wetenschapskringen
> Verder wordt geregelt met andere sporten
*scriptor
* Galabalstrakske
> Denk aan je deadlines!
***RONDVRAAG***
* Lustrum: Tim stuurt sponsors van de sponsortoch door naar JAVACHE!
* Lustrum: bordjes parking worden einde deze week gezet
> eventueel gaat bert daar naartoe, anders felix of iemand
* @ WWW gaand praesidium: betaal u schulden
* er is geen pisrijmpje @ 24h cantus
> in plaats daarvan zingt ge vrije versies op "de kikker"

