
WiNA-Vergadering dinsdag 14/02/2012
Aanwezig : felix, hans, klaas, annelies, lisa, nilleken, gauthier, stef, robbert, failix, 
ann, lot, bert
Verontschuldigd :  Hannes
Te laat :  Javache
 
Algemeen

● nieuwe statuten studeren tegen 28/02
● vergaderingen op maandag ipv dinsdag om 18h

○ door grotere mogelijke aanwezigheid
● infodag 17 maart: wiskundigen en informatici?

○ eventueel nog een wiskundige (annelies) sturen naast al die fysici die al gaan
● officieel puntje:

Krachtens Art. 93 van de statuten zal het praesidium de nodige beslissingen treffen indien er 
zich omstandigheden voordien die niet door de statuten beschreven worden. De vraag wordt 
dan ook gesteld wat er dient te gebeuren in verband met Art. 85 (dat handelt over de Motie 
van Wantrouwen) indien het onmogelijk blijkt om een praesidiumlid waartegen een motie wordt 
ingediend te bereiken. In dat geval lijkt het niet mogelijk om te voldoen aan de zinsnede “Datum, 
plaats en uur van deze vergadering wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald, die 
tekenen voor akkoord.” In Art. 88 wordt niet beschreven wat er dient te gebeuren in geval van 
onbereikbaarheid; enkel wat er gebeurt als het praesidiumlid in kwestie niet komt opdagen op 
de speciale vergadering.
 
stel dat er nu een motie ingediend wordt, en we kunnen deze persoon in kwestie niet bereiken, 
wat doen we dan: we doen al het mogelijke om hem te bereiken en een afspraak te maken met 
de persoon in kwestie, en indien dit niet mogelijk is gaan we de volgende vergadering verder 
met de motieprocedure zonder de persoon in kwestie aanwezig (gestemd met ⅔ meerderheid)
 
Praeses

● naturasponsoring Guido
○ bert beslist voor de laatste dingen

● praesidiumactiviteit + volgende vergadering
○ we vertrekken aan s9 om 14h (zorg daj al gegeten hebt)
○ we bezoeken gravensteen en vergaderen we tot we het beu zijn
○ daarna ribbetjes om nom nom (gekroonde hoofden)
○ activiteit op kosten van wina, drank zelf betalen

 

○  

 



● challenge (op wina dag 2):
○ werken we terug samen met VVN, PRIME, Zeus?

■ als de betrokken partijen hiervoor interesse vertonen
○ wie wil helpen?

■ Lot, Nilleke, Hans, Javache, …
■ bert maakt hier schiftenlijst voor

 
Vice

● status truien?
○ felix vraagt contact gegevens aan peulders
○ overige truien verkopen we

● WWW
○ woensdag half 7 vergadering
○ auto’s!

 
Quaestor

● geen puntjes
 
Cursus

● status verkoop
● puntje voor op het einde + stemming ontvankelijkheid motie (oeps, verklapt wat het 

puntje gaat zijn)
 
Feest

● jeneveravond: shiften overlopen
● jenever meenemen na vergadering!
● NDW: keuze cocktail

○ NDW gaat door (29 feb, woensdag)
○ Geografica gaat niet meedoen, maar maken wel reclame
○ welke cocktail maakt wina?

■ Ninja Turtle?
■ feesten zoeken de ingredienten op

● Galabal
○ hieropvolgend vergadering

 
IT

● VTK - WINA LAN gaat niet door
● Gotcha, vanaf volgende week

○ spuitjes kopen!
 
Scriptor

● deadline volgend Strakske: galabal



○ deadline binnen 2 weken!
 
Sport

● schaatsen
● start to run

○ vanaf volgende week woensdag
○ weekmeel en activiteiten teksje

 
Schachtentemmer

● thema themacantus
○ boerderij : 8
○ nostalgie : 6

■ thema is boerderij
● zaal ontgroening

○ ofwel CB (maar klein)
○ ofwel Sala (maar pottie)
○ Tequila?

■ voorlopig CB vastleggen!
● 100€ voorschot voor bierbowling betalen

 
PR Intern

● affiches NDW moeten donderdag opgehangen worden
● TODO: uitzoeken of het mogelijk is te laten leveren door topcopy?

 
PR Extern

● flyer NDW
○ via Pi Nuts

 
Cultuur

● Cinemabezoek op 22 februari
○ inschrijven zijn open

● spelletjesavond op 20 maart naar schaaktornooi veranderen
○ annelies vraagt materiaal aan schaakclub

● Dansles op donderdag 8 en 15 maart? Galabal is op 16 maart
○ Dansles in A3
○ gratis galabal voor hélène
○ klaas legt de auditoria vast

 
Rondvraag

● annelies verslaag klaas in alles. 
● javache steelt het studiesysteem van vtk voor onze site

 
 



 
 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____
 
Annelies en Niels hebben gemerkt dat yannick vorige semester veel onbezschikbaar was, en in 
de blok en deze semester volledig onbeschikbaar is. Omdat aanwezigheid en beschikbaarheid 
voor cursuspraeses onontbeerlijk
 
Motie tegen yannick
praesidium stemt over ontvankelijk van de motie
13 voor, 1 onthouding
 
Motie is ontvankelijk verklaard. we proberen yannick te bereiken om hierover te informeren. 
volgende vergadering wordt gestemd over de motie.


