WiNA-Vergadering maandag 16/04/2012
Aanwezig
: Bert, Felix, Stef, Klaas, Lisa, Robbert, Failix,
Bjorn, Dries, An, Nieleken, Lot, Hans, Hannes
Verontschuldigd
:
Annelies, Gauthier, Pieter
Te laat
:
Afwezig
:
Algemeen
1. evaluatie WiNA-dag 2:
1.
volgend jaar beter weer aanvragen
2.
walkie-talkies zijn de max
Volgend jaar zeker op tijd vastleggen voor Introdag en WiNA
dagen
3.
klasfoto’s drukken en verkopen?
1.
Mailen naar jaarfoto@wina.ugent.be (javache, aanvragen;
Hannes, in de weekmail zetten)
2. Uitdelen op een aantal vastgelegde momenten in het
cursuskot
3. Uitzoeken waar we kunnen drukken en hoeveel het kost
(Javache zal daar wel tijd voor hebben om dat te doen)
4.
Minder opdrachten voor de challenges?
1. studeren@S9: vanaf wanneer?
1. Vanaf volgende week
2. Volgende Volgende week; maandag (V2) en donderdag (A3)
3. Vanaf de week erna, iedere dag.
4. Bert reserveert alles, en laat dan weten aan Hannes
5. Hannes, affiche
Praeses
1. zwanenzang:
1. datum (proclamatie W, NA op woe 04/07 (9h-10h), is op di 03/07
‘s avonds (17h))
1. Zwanenzang dinsdagavond
2. locatie: CB
1. Bert vraagt aan maxim of dit vrij is
Vice
1. ereledenactiviteit:
1. BBQ aanvragen (Bert)
2. An, Klaas, Nieleken
3. Lot, An, Klaas zijn mama maken desserts
4. Klaas zorgt voor auto voor vlees en dingen te halen in de
macro
Quaestor
1. is er niet
Cursus
1. datum terugbrengen boeken?
1. Eind deze week
Feest

1. shotjesavond
1. Klaas zorgt voor auto maandag
2. Shotjes: Zwart, Geel, Nostalgie, Kiel, Codex
IT
1. is er niet
Scriptor
1. prijsmateriaal voor volgende Strakske
1. Grote kelder uitkuisen dus

Sport
1. 12-urenloop:
1. shifts
1. Nog 3 shifts invullen
1. Invullen tijdens de vergadering
2. badge en makrokaart
1. Overdracht tijdens de vergadering
3. afbraak tent donderdag
1. Vanaf 10h
2. Bert, Lisa
4. Draag de praeses ronde, bert?
Schachtentemmer
1. proficiat met de ontgroende schachtjes
PR Intern
1. affiches
1. Studeren @ s9
2. Start to run
2. weekmeel was redelijk op tijd *thumbs up*
PR Extern
1. Jobbeurs
1. Nog niet ingevulde shiften invullen tijdens de vergadering
2. Nodig zoveel mensen uit om ook af te komen!
Cultuur
1. Kroegentocht
1. Donderdag
2. karaoke
1. Kan morgenavond iemand eens checken om te zien of ze open zijn
(AN doet dit)
Rondvraag
1.
Klaas houdt van AN.aal
2. Verkiezingen: voor open functies kan men nog opkomen
3. Jorg zegt klasfoto's beter in 1ste semester doen, en eventueel
verspreid over een hele week ipv op een dag
4. Lot en Bert zijn moe

