
WiNA-vergadering maandag 3 oktober 2011
 
 
Aanwezig ; Felix, Lisa, Klaas, Ann, Nielleken, Failix, Stef, Gauthier, 
Annelies, Robbert, Lot,
Afwezig/te laat ; Hans (=> steekt €1 in het zwijn), Hannes, Yannick
Verontschuldigd ; Bert, Javache
 
 
Praeses
● truien: bij de drukker

eindelijk! binnen een week of 2 - 3
● pannenkoeken: volgende week maandag al!

● wie gaat vrijdag mee inkopen doen (Bert + lisa + klaas?)?
● wie kan zondag komen helpen + waar? (Lisa vraagt de kaart aan 
Bert, helpers: lot, annelies, nielleke, robbert)
● pannen (felix, gauthier, an, nielleken)
● recept (ann zet dat recept online)

● auto voor: spaghetti-avond, drank automaat
Klaas vraagt aan zijn broer.

 
Vice
● status ereleden: al rondgegaan bij DICT( ja, geen interesse)

Oké.
Quaestor

● openingsfuif: €-171
● status beiaardcantuskaarten: hoeveel zijn er al opgehaald en lukt dat tegen 
morgen(nog niet alles opgehaalt, gauthier staat op tijd aan de cantus) (nog 5 
kaarten over, por ze en verkoop ze!)
● schulden (bijna allemaal ok, de rest moet betalen!) (zo weinig mogelijk op 
schulden zetten) (als je negatieve hebt en je wil ze terug, mail je rekeningnr naar 
gauthier)

● Aankopen (vuilbak voor kleine kelder => koop grote dubbele voor grote 
kelder en verplaats) (boxen) (beamer => kunnen lenen van DSA) (nieuwe BBQ 
laten maken => gauthier vraagt zijn papa) (whiteboard => discussie op forum)
 
Cursus

● status: wordt er nog veel verkocht, hoe zit het met overschotten, zijn er 
problemen? (alles behalve computationele fysica geleverd) 

● hoeveel fouten hebben ze nu al gemaakt en kan je die eens doorgeven? 
(annelies maakt lijstje)
 
Feest

● openingsfuif evaluatie
 Te weinig eerstejaars
 Volgend jaar een donderdag, omdat donderdag de “uitgangsdag” is



 DJ’s DIK in orde
 geen andere kringen (=> farma-fuif opzelfde moment)

  
● spaghetti-avond:

 stemmen over materiaal: echte borden en bestek of plastiek? (Bert is 
voor echt)

echt: €1pp
Unaniem voor

 Spaghetticomité: Ann + Felix + Robbert + praeses + Klaas + 
Nielleke, vergadering later deze week

● pizza-avond: eens langsgaan
● Foute fuif

 VLAK doet niet mee (kalender te vol in 2de semester)
 Gemailt naar chemica, eventueel nog andere kringen contacteren?

  
 
PR Extern

● Jobbeurs
 Datum VTK 1 maart: ervoor te weinig reclame, ver genoeg erna
 Stef kijkt naar datum VEK
 eind maart => reserveer Therminal

● Sponsers
 story
 skyline
 pizza-hut
 peterman Contacteren HANS!

 
PR Intern
 
Schachtentemmer
 
Sport

● middagactiviteit komende weken: overzicht  
plaats in weekmail
affiches

=> niet wekelijks, maar enkele goedgeorganiseerde
● IFT: stel kapiteinen aan
● wekelijks lopen vervangen door start to run

 
Cultuur
● prijzen voor de quiz

overschot tombola lustrum gebruiken
pr-externs mailen naar sponsers
eventueel aanvullen met gekochte dingen

● cultuuractiviteit op 26 of 27 oktober:
● filmavond? (Bert is tegen: nog maar net naar filmfestival geweest)



(voor de rest onthoudt Bert zich)
voor: 1

● Schaaktornooi? 
● Toneel? (NVB (noot van Bert): is dat met cultuurcheques?)
● Jazz? (NVB: zie vorige optie) 

=> toneel of jazz met cultuurcheques
 
Scriptor

● strakske (eind okobter)
● For science? (met zelfde als vorig jaar, eens brainstormen wat)
● Verslagen (schrijf elk over je activiteit)

 
Varia

● Studeren @ S9 RAF
 Martine de cock wil dat zeker doen
 bert kijkt voor lokaal
 dan maken we daar activiteiten voor en reclame

● Robbert zijn zus
 was op de cantus

● Flessen CAVA verdwenen
 Net als blikjes, redbull, etc. Dat is van WiNA, niet van praesidium.

 
Rondvraag

● Voor TOP100
 Glowsticks 

 500 stuks aankopen
 affiches met artiesten

● donderdag worden de inschrijvingen voor het filmfestival gesloten


