
WiNA-Vergadering dinsdag 3/7/2012
Aanwezig :  Lisa, Laurens, Astrid, Driesje, annelies, Hans, An, Felix, Lot, Jorg
Verontschuldigd :  Nieleke, Konijn
Veel Te laat : Robin
Afwezig : Hannes, Bjorn, 
Algemeen

● coöptatie Lot als cultuurpraeses
○ voor: 9, onthouding: 0, tegen: 0
○ Lot is verkozen

● geen kandidaten voor PR-extern/voorstel Pietje
○ niet echt nodig, praesidium kan ook inspringen, Laurens laat weten indien nodig
○ Pietje mag algemene medewerker worden voor grote activiteiten

● Auto
○ WiNA-dag 
○ Jorg komt op praesidiumweekend met de auto

 
Praeses

● Lidkaarten
○ geen isic, we kunnen afwachten hoe het systeem nu zal werken,

de kortingen zijn nog niet gegeven
kaarten zouden meteen moeten gedrukt worden
voor: 2 , tegen: 3, onthouding: 5 

● Praesidiumweekend
○ komt op forum, laat weten of je meekan
○ met de trein

 
Vice
 
Quaestor

● datum rekeningoverdracht
○ Annelies maakt afspraak
○ Morgen zou misschien lukken
○ Anders augustus of september

● betalen lintjes
○ ok

 
Cursus
 
Feest

● Galabal der wetenschappen: 
○ Positief: meer contact?, goedkoper (nodig?), verlichten werk
○ Negatief: geen eigen galabal meer, verlies vrijheid, moeilijkheden met ereleden, 

kleiner
■ voor: 0, tegen: 3, onthouding: 7,



■ Geen galabal der wetenschappen met ons
■ misschien andere datum nemen, zo kunnen we wel langsgaan

 
IT
 
 
Scriptor

● infostrakske
 
Sport
 
 
Schachtentemmer

● vacantus inorde
○ lot kijkt voor het geld, want annelies kan niet komen

● Verbroederingscantus biologen 
○ felix zal afspraak maken (ergens na doop)

 
PR Intern

● presentatie introductiedag
 
PR Extern

● vzw is ontbonden en het leger zou dus moeten betalen
● welkomstpaketten

 
Cultuur

● zal mailen naar andere wetenschappen voor multiculturele markt ofzo
● of spel der wetenschappen

 
 
Rondvraag

● Annelies heeft de grootste tetten van het praesidium
● affiche openingsfuif voor kleurkopie
● tafels en stoelen voor introductiedag
● rechten op het forum
● Jobbeurs (vtk: 3de week feb, erna maar ook niet te laat => leg optijd therminal vast)
● Sleutels!!!

 


