WiNA-Vergadering maandag 14/05/2012
Aanwezig
: Bert, Lisa, Lot, Jorg, Robin V, Laurens, Failix, Felix, Gauthier, Robbert,
Ann, Annelies, Klaas, Driesje, Hannes, Hans, Nieleke, Robin D, Björn
Verontschuldigd
: Astrid, Pieter, Stef
Te laat
:
Afwezig
:
Algemeen
●

3 juli vanaf 2u opkuis kleine kelder

Praeses
● programma introductiedag doorgeven aan StuW (Bert Vandenbroucke) tegen 23 mei
○ dit van dit jaar wordt doorgegeven
● wiki aanvullen!
● FK-cantus
○ Bert
○ Lisa
○ Robbert
○ Gauthier
○ Failix
○ Lot
○ Nieleke
● sleutels doorgeven!!!
○ Nog geen sleutel: Jorg, Konijntje, Astrid, Laurens, Bjorn
● Gegevens op site (Laurens en Robin) aanvullen
● Lintjes in Aalst
○ An en Lisa gaan samen daarom (vergeet dooplintjes niet)
● Data vrij te houden: 14-16/09, 21/09, 25/09
○ 14-16/9: praesidiumweekend
○ 21/9: introductiedag
○ 25/9: WiNA-dag
● Vat nieuw praesidium
○ dinsdag + iedereen betaald mee (ong 12euro pp)
● Cultuur en PR-extern
○ Cultuur nodig? 10 voor, 0 tegen, 2 onthoudingen
○ PR-extern? 12voor, 0 tegen, 0 onthoudingen
=> blad wordt opgehangen
Vice

● de ereleden waren content, dus wij ook
YAY!!
Quaestor
● zwanenzang
○ zwanen+dates+nieuwe & oude praeses
○ Klaas zoekt iets om te eten voor 35-40euro pp
○ Lisa geeft een vat in cb (allé we drinken het vat leeg)
Cursus
● Daniel gaat mail sturen wanneer de boekjes elektriciteit & magnetisme en golven &
optica van Alonso en Finn moeten worden besteld
Feest
●

meer drank op shotjesavond

IT
● FOTO’S!!!
● klasfoto’s
Scriptor
● laatste Strakske uitdelen
○ tis ongeveer klaar, maar nog niet bij de drukker
○ 200 laten drukken en uitdelen aan de leden na je examen (iedereen in praesidium
kijkt daarvoor
=> overschot uitdelen op proclamatie
● Starterke
○ mail naar bea de munter zodat ze optijd af zijn of vraag aan weedpecker
Sport
● financieel verslag 12-urenloop
○ 791,09euro verlies, elke kring betaalt 158,22
○ vraag shotjesglazen voor de jenever
● jenevervoetbal
○ alles inorde
Schachtentemmer
●

Vacantus
○ kijk voor datum en zaal
○ Cb
○ vrijdag 20juli

PR Intern
●
PR Extern
●

Cultuur
●

Overschot cultuurcheques
○ Klaas heeft 15 cultuurcheques mee voor praesidiumactiviteit (oud heeft
voorrang)

Rondvraag
● Lot weent
● Hans is het vergeten
● Hannes vraagt of Dries aan mails kan => ok
● NDW nieuwe feestjes kunnen datum voorstellen (mailen daarvoor)
● opmerking & tips (Robbert): vroeger affiches (maken en uithangen)
wardering medewerkers
● YAY twas leuk
● Bert geeft rekeningen van verkiezingen door aan Gauthier
● Bert zegt dank u (en wil een zakdoek om te wenen)
● Lot geeft sommige mensen een knuffel

