
WiNA-Vergadering dinsdag 28/02/2012
Aanwezig : Felix, Bert, annelies, klaas, gauthier, lisa, nilleken, ann, javache, pietje, 
stef
Verontschuldigd :  Hans
Te laat (verontschuldigd) :  Robbert, Lot, Hannes
Afwezig : Failix
 
Algemeen

● 24u CB: iets met zingen
○ Singstar ?
○ Cantusliedjes zingen ?
○ Laat lot wat zingen en Dj’n ?
○ Slaeger meezingers ? 
○ We doen Lot en Singstar

● Nieuwe statuten:
○ commentaar Tim
○ stemming : over we volgende week de aanpassingen tot nu toe gaan 

goedkeuren
■ hannes, annelies, nilleken, lisa, lot, ann, javache, Robbert, Stef, Felix, 

Klaas
 
Praeses

● Verbroedering op 30 maart (vrijdag voor de paasvakantie)
● Naturasponsoring toegekomen: condooms en videobonnen

○ cinematickets komen later nog
● Truien: zijn er nog. Reclame maken in weekmeel. (HANNES)
● Challenge: alleen VVN wil samenwerken

○ Prime wil wel problemen maken op voorhand
○ Zeus ziet het niet zitten

 
Vice

●  
 
Quaestor

● hoeveel verlies mag WWW maken?
○ 100€ verlies maken max

● woensdag om 18u vergadering over UGent dictee (vergaderlokaal 1, Therminal)
● Bicky’s 50€ winst
● Cantus 110€ verlies

 



Cursus
● boeken Alonso en Finn

○ uit productie gehaald
○ niet meer te krijgen
○ Aantal van de fysica heeft geen boek meer

■ Mail naar eerste jaar wie nog boek nodig heeft
■ dan met uitleensysteem ouderejaars werken

● Yannick leeft!
 
Feest

● far west
○ Affiches morgenvroeg
○ Hoeveel chickennuggets: vragen aan Janos: doorgeven tegen vrijdag
○ sausjes voor bij nuggets! BBQ saus

● shiften I love Science:
○ 10u-11u: Hannes, annelies
○ 1u-2u: Lisa
○ 2u-3u: Ann, Klaas (om Ann recht te houden)

● 21u30 cocktails voormaken
○ Ann, Annelies

 
IT

●  
 
Scriptor

● Status Strakske
○ Deadline Dinsdag!

 
Sport

● start to run
○ Niemand aanwezig, eventueel praesidiumleden gaan?
○ eventueel affiches maken?

● tafeltennis
 
Schachtentemmer

● schachten gemaild voor vat
 
PR Intern

● affiche galabal dringend nodig!
● affiches ORBID

○ moeten uitgehangen worden
 



PR Extern
● Burritoman sponsoring

○ langsgaan!
● Sponsortochten GALABAL doen
● jobbeurs: KBC

○ komt niet af naar jobbeurs, omdat ze geen vacatures hebben
● Maxim

○ Maxim klaagt dat iedereen naar andere oorden trekt op clubavonden
 
Cultuur

● Affiche Dansles
○ Lot

 
Rondvraag

● Studentenverkiezingen: kandidaat stellen kan deze week
○ Faculteitsraad
○ Sociale raad
○ Raad van bestuur
○ Kandidaturen indienen in het rectoraat

● Pietje dankt ons voor het vertrouwen in hem
 


