WiNA-Vergadering dinsdag 21/02/2012
Aanwezig
: Felix, Stef, Robbert, Klaas, Annelies, Lot, Nilleken, Hannes, Hans,
Javache, Gauthier, Lisa, Failix, Bert
Verontschuldigd
: An
Afwezig
: Yannick
Algemeen
●

●

Motie tegen Yannick
○ yannick is afwezig => zoals vorige vergadering beslist gaan we door met de
motie zonder yannick
○ Argumentatie voor de motie (Annelies en Nilleken)
■ 1ste semester: afwezig bij de voorbereiding cursusgebeuren (door
thuissituatie => irrelevant voor de motie)
■ 1ste semester: veel te weinig cursuskotshiften
■ frequente afwezigheid op vergaderingen zonder waarschuwing
■ afwezig op cocktailavond shift zonder waarschuwing
■ sinds donderdag inhaalweek 1ste semester
● geen contact meer met yannick
● onmogelijk te bereiken
● geen enkele shift gedaan/aanwezigheid op vergadering/...
○ Argumentatie tegen motie
■ Yannick toonde goeie wil in het eerste semester (cnfr. na geminste
cocktailavondshift compenseerde yannick door eigenhandig voor de
frituren te zorgen rond de bitterballenavond)
○ Stemming: Alle aanwezigen stemmen voor de motie op yannick
■ Yannick is geen praesidiumlid meer
■ Bert contacteert Yannick voor sleutels en lint
■
Volgens kalender: Bicky’s op 28/02 MAAR geen auto:
○ Javache vraagt auto aan ouders, anders Cambio
○ Ook chickennuggets voor far-west clubavond al aankopen

Praeses
● herstelling verwarming aangevraagd, gemaild voor automaat, zal eens bellen
● challenge: PRIME doet niet mee
○ Annelies vraagt aan Jens op een aantal challenges op te stellen, zo kan PRIME
toch meedoen, zonder aanwezig te zijn fysiek
● fotograaf op WiNA-dag: voor klasfoto’s
○ reclame maken voor de klasfoto’s op wina2 dag (minerva, mail) => JAVACHE
○ Vlag ugent voor de foto’s => BERT

○

eventueel mailen naar rector/decaan voor die foto’s (BERT/FELIX)

●

materiaal Joke overkopen
○ stapel 15cm bickyzakjes voor €8
○ 40 soepbekers voor €2,5
○ 50 chocomelkbekers voor €4

Vice
● ereledenactiviteit
○ chocoladedegustatie? Felix belt daarvoor.
○ aansluitende receptie in therminal?
Quaestor
● financieel verslag schaatsen
○ -85€
Cursus
● Status
○
○
○

alles verloop vlot
morgen levering
shiften niet meer nodig

Feest
galabal: sponsortochten gedaan ondertussen? NEE
○ Alle tochten MOETEN gedaan zijn tegen volgende week!
● Galabal: foto’s
○ vragen aan TDN
●

IT
● gotcha: spuitjes
○ nog steeds geen spuitjes! spuitjes zoeken!
Scriptor
● Strakske (algemeen)
○ iedere verantwoordelijke: artikels ASAP afwerken
○ Reclame DIES NATALIS verwerken in strakske
● affiche galabal
○ wachten op DJ’s
○ daarna ASAP affiches drukken en uithangen
Sport
● start to run
○ vanaf morgen (18h, s9)
● muurklimmen

○ goed idee, inplannen als we tijd hebbe,
● Initiatie Lacrosse
○ zie annelies hiervoor
Schachtentemmer
●

zaal ontgroening: CB bezet, geen lijst gevonden bij FK
○ Voorlopig frontline reserveren (19april)
○ andere opties:
■ andere datum
■ bierologie
■ rector
■ fuiveningent.be
■ decadance
■ salamander

PR Intern
● TODO: uitzoeken of het mogelijk is te laten leveren door topcopy?
● Nieleken drukt kleurenaffiches vanaf nu
PR Extern
● al nieuws over flyers
○ Niet voor I <3 science, te duur en too short notice

Cultuur
●
●
●

cinema
○ al 24 aanwezigen
dansles: auditoria vastgelegd
○ activiteit aanmaken op de site
Opera 2de semester

Rondvraag
● Friteuze nog bij Hannes => moet naar S9 voor bicky’s
● Vat van de schachten volgende week

