
WiNA-Vergadering dinsdag 13/12/2011
Aanwezig : Felix, JAnos, HAnnes, Klaas, Annelies, Lisa, Bert, Lot, Javache, 
Nilleken, Hans, Failix, Gauthier
Verontschuldigd : Stef, Robbert
Te laat : Yannick, an
 
Algemeen

● Kalender:
○ kaas- en wijnavond

■ Na de examens
■ Iedereen is voor (behalve hannes onthoud zich)

○ paintball
■ Wat goedkopen maken dan vorig jaar [vorig jaar was 15€] stelt gauthier 

voor
■ Praesidium vindt het te duur

○ verbroederingscantus Home Astrid
■ We doen het niet, kalender staat te vol

○ NDW wordt mogelijk verplaatst...
○ 24u CB 22 en 23 maart (Dies Natalis). 12-urencantus?

■ Voorstel 1: Van 12h smiddags tot 12h snachts, erna naar dies natalies
■ Voorstel 2: Van 8h ‘s avonds tot 8h ‘s ochtends
■ Voorstel 3: Van 2h-2h
■ Voorstel 4: Van 12+PI tot PI (start om 15h14m15s)

● Dit voorstel wordt unaniem voorgestemd
■ 6 personen voor, 1 tegen en 6 onthoudingen

○ Verbroederingscantus: geen antwoord van Antwerpen
■ zou kunnen dat dat de dag na 12h cantus is, zou kunnen dat dat de week 

erna is. Antwerpen laat op zich wachten
○ shotjesavond valt op 1 mei = verlofdag. Probleem?

■ Verkiezingsweek laten liggen zoals we ze vorige week gepland hebben
● voor 5
● tegen 3
● onthouding de rest

■ shotjesavond blijft liggen
○ Schaatsen eerste week

■ we zien nog wel of we bijleggen met WiNA of ergens goedkoper kunnen 
doen

■ an vraagt es na hoe de homes dit goedkoop kunnen doen
■  

○ Praesidiumactiviteit 
■ dinsdag 21 februari (we zien wel wat we doen)



 
Praeses

● Shifts massacantus:
○ 09u-13u: Klaas (OCH008)
○ 13u-18u: Lisa (MID009), Annelies (MID010)
○ 01u-07u: codes opgeven dus (NAC023, NAC024)

● Vlaggestok meepakken [nilleken]
 
Vice

●  
 
Quaestor

● rechtzetting financiële situatie
○ kreditnota was iets meer dan verwacht => we hebben veel geld

● dev-team
○ opzetten, voor als javache volgend jaar stopt

● studiegedeelte
○ Omzetten naar wiki of wavesysteem?
○ zorgen dat informatie die nu op waves, facebook, google docs … niet verloren 

gaat
○ OF gewoon houden zoals het is nu, en jaarfora bijmaken?
○ OF combinatie? Forum voor de vragen + wiki voor de examenvragen/

oplossingen/samenvattingen?
○ VOORLOPIG een wiki opstellen

● financieel verslag
○ Betaling streekbieren: factuur komt op adres wina terug nadat maxim zijn 

leeggoed indient
● sport en cultuur

○ Meer geld in cultuur stoppen, we hebben toch wat geld over
○ Sportactiviteiten ook gratis
○ Basketbaltruitjes en ponpons aankopen (kijken voor sponsoring hiervoor? 

HANS&STEF)
■ sportsdirect.com?
■ decalton?

● Volgend semester voorschot 100€ bierbowling betalen
● Affiches in kleur

○ alle grote activiteiten in kleur!
● Nieuwe truien drukken, Felix vraagt gegevens daarvoor aan peulders

 
Cursus

●  

http://sportsdirect.com
http://sportsdirect.com
http://sportsdirect.com


 
Feest

●  
 
IT

● LAN met Home Astrid?
○ Locatie is goed
○ kan het stroomnet dat dragen?

■ Javache gaat dit bespreken met home astrid
 
Scriptor

● Strakske: wanneer uitdelen? wanneer klaar?
○ Strakskes donderdag klaar, donderdag uitdelen ook!

 
Sport

● Gotcha
○ vanaf week 3
○ affiche voor maken

 
Schachtentemmer

●  
 
PR Intern

● Inhoud laatste weekmeel
○ Succes examens
○ Galabal
○ WWW
○ Jobbeurs
○ studieforum
○ skireis
○ intersse voor vrij podium
○ link naar kalender
○ (eventueel activiteiten eerste week)

● Bert vult de agenda aan op de site
 
PR Extern

● status jobbeurs
○ Al een aantal contracten die terug komen
○ wanneer inschrijvingen afsluiten?

■ tot de zaal vol zit
○ wanneer reclame?

■ Affiches uithangen na de jobbeurs van de VTK (maar wacht zowiso tot 
alle bedrijven gekend zijn)

■ zeker eens rond gaan in de masterklassen de week zelf
● Bedrijfsvoorstelling (los jobbeurs)



○ ongeveer een uurtje
○ kijk wanneer er plaats is in de kalender nog

 
Cultuur

●  
 
Rondvraag

● Galabalsponsertocht
○ tegen de 2de week van de 2de semester
○ MAAR zo snel mogelijk
○ contractjes bij lisa
○ vnv al overpoort doen

● chocolade van de sint te krijgen bij felix
●  


