WiNA-Vergadering maandag 26/03/2012
Aanwezig
Verontschuldigd
Te laat
Afwezig

: Lisa, Klaas, Javache, Annelies, Failix, Niels, Robbert, Bert, An
: Lot, Gauthier, Stef, Hans, Hannes, Felix
:
:

Algemeen
●
●

Samenstelling kiescomité
○ Bert, Stef, Robbert
automaat wordt woensdag aangevuld

Praeses
● winadag 2:
○ challenge:
■ opdrachten aanvullen!
■ beginnen om 13u30
■ eindigen om 19u30
■ challengeverantwoordelijken
● Niels, Robbert, Bert
■ beamer ok
■ geluid → therminal
■ website → Javache
○ barbecue
■ vleesvoorkeuren
● worsten, satés
● 200 man, met inschrijvingen via website en praesidium
■ voor meldformulier:
● verantwoordelijke veiligheid: Bert
● verantwoordelijke bakken: Felix
● verantwoordelijke hanteren blusapparaat: Lisa
● verantwoordelijke EHBO: Stef
● emmer zand: Challenge-opdracht
■ prijs barbecue (voorstel Gauthier: €3)
● er wordt gestemd: €2 (4 voor €2, 3 voor €3, 2 onthoudingen)
● €6 niet-leden (richting staat niet op studentenkaart, kunnen geen
onderscheid maken - niet de bedoeling om te veel niet WiNArichtingen aan te trekken)
■ drank
● uit flessen

●
●
■

bier uit flesjes (2 frigo’s vragen bij Dhondt)
Lisa belt hiervoor (drank voor 300 man bbq - 100 man extra is
voor overdag tijdens Challenge)

auto
Bert kijkt hiervoor
A3 reserveren voor als het regent (Bert)
dessert
● schepijs, hoorntjes (vanille, chocolade, aardbei), muizestrontjes,
snoeptjes in vele kleurtjes
● met bandjes werken, krijgen er één na vervullen opdracht
broden: vragen aan Lot
boodschappenlijstje op voorhand op forum ter controle (tegen vrijdag)
●

■
■

■
■
○

foto’s
■
■
■

status
robbert hoort eens voor master wiskunde via minerva
foto’s afdrukken (kunnen we achteraf nog bespreken)

verbroederingscantus
○ Klaas begeleidt de mensen
○ Janos komt
● Leidsche Flesch komt op bezoek op 30 mei
○ er zijn examens
● oproep betoging tegen besparingen (28 maart)
○ wij doen niet mee
○ we doen geen anti-betoging
●

Vice
● datum ereledenactiviteit?
○ is er niet (the vice, that is)
Quaestor
● financieel verslag galabal
○ is er niet (de quaestor althans)
Cursus
● cursusgedeelte in wikivorm
○ Javache en Nieleke werken samen uit
Feest
●

foute fuif
○ alles in orde
○ Tom draait van 10 tot 1 of 2
○ daarachter Lot
○ prijzen meenemen (ook voor Gotcha)

IT
● foto’s
○ work in progress
○ foto’s quiz?
Scriptor
●
Sport
● 12-urenloop
○ morgen vergadering daarover
● wekelijks lopen woensdag
○ Bert gaat er zijn

Schachtentemmer
●

voorbereiding ontgroening
○ denk er een keer over na

PR Intern
● weekmeel vroeger versturen!
PR Extern
● affiche jobbeurs
○ straks beginnen ophangen
○ Plateau doen PR’s zelf
● uitzoeken waar en wanneer we best langsgaan in lessen
○ doen!!

Cultuur
●

opera wordt toneel
○ nog geen toneelstuk gevonden

Rondvraag
● nog geen financieel verslag 12-urencantus
● shotjesavond: 1 mei, dag ervoor is geen brugdag
● Robbert’s kostuumvest verdwenen, die die overschiet past niet: Lisa stuurt
facebookbericht naar deelnemers galabal

