
WiNA-Vergadering praesidiumweekend
Aanwezig :  Lisa, Hans, Konijn, Bjorn, Niels, Robin, Hannes, Dries, An, Jorg, Astrid, 
Annelies, Laurens, Lot
Afwezig :  Felix
 
 
Praeses

● voeg robin toe aan fb-admin
● Introductiedag

● wie, waar, wanneer
● ledeganck: Lisa & An, Annelies & Driesje, Hannes & Niels
● S9: cursussen, bjorn, de rest
● presentaties: de personen aan de ledeganck
● zoektocht sterre: Astrid, Robin, hans
● broodjes (160): hesp(60), kaas(50), preparé(50)
● vat: ok

● WiNA-dag
● auto: Astrid zal het vragen, anders cambio
● entertainment: sport, mailen gent stad

● kalender: zie documentje kalender
● WiNAdag: voormiddag ontbijt,
● namiddag vakkenvoorstelling 14h: Robin (wisk), Hannes(infor), 

Robin(fys)
● entertainment met pintjes aan 1euro
● BBQ: aansteken rond 16h30 zodat eten klaar tegen 18h
● Lisa & Annelies
● 20h: CB
● 21h-22h: gratis vat
● SKO: shift is niet verplicht, zie forumtopic  
● liefst geen spelletjesavond voor een clubavond (anders veel te laat in CB)
● ~> donderdag 3de week
● spaghetti-avond (8/10, ma 3e week) met peter/meter
● beiaardcantus: maar 20 kaarten gegarandeerd
● studentikoze opening
● pannenkoeken om clubavond en fuif te promoten
● fuif (woe 17/10) met happy hour
● doopcantus - fk bbq
● IFT met enthousiaste sportwinezen: bladen op wina-dag en introdag waar ze 

hun naam kunnen opzetten, veel affiches, in strakske
● top 100: vroeg reclame om te stemmen
● week 10: themaclubavond: alle ideetjes zijn welkom
● week 11: don sinterklaas, chocomelk en klaaskoeken uitdelen en 

rondgaan in de namiddag
● 2DE SEMESTER:



● galabal: 2de week: ok als optijd begint met affiches, zaal vastleggen
● 12h op 24h van de CB
● ontgroening: week na paasvakantie
● feestkalender: eind 2de semester, mail optijd voor NDW
● LAN met wetenschappen: bjorn mailt eens rond (of met VTK)
● samenwerking met VTK voor jobbeurs ~> te laat voor dit jaar
● frigo: proper houden!
● spaghetticommité: 3cursussen, Lisa, Lot, Dries
● challengecommité: Robin, Bjorn, Hans
● Groepsfoto fk-gids: morgen

 
Vice

● ereleden fcourse: brief in enveloppe voor academische, blad met wie wel en niet moet 
betalen voor de activiteit

● mail rondsturen volgende week
● lidkaarten ereleden: vraag aan felix waar dat staat

 
Quaestor

● prijs cursussen: de prijzen staan op de gmail bij de cursussen
● plaats de prijzen eens bij de begroting

 
Cursus

● update: levering dindag 15h30 (cursussen zijn aanwezig + kom met zoveel mogelijk 
helpen)

● guidogidsen: 2euro voor leden
● enkel leden:7, niet leden ook: 5, onthouding: 1
● drinken voor stemming
● stemming dat Astrid en Jorg moetn drinken: aangenomen
● shiften aan cursuskot: lijst forum met eerste 2 weken extra praesidiumleden
● meer info nr leden toe: zet op cursusforum minerva
● peter- en meteravond: zelfde systeem als vorig jaar mag

 
Feest

● activiteiten met vaten
● galabalcommité: commité niet nodig, hulp van oude feesten
● NDW: mail vroeg genoeg naar andere kringen

 
IT

● inschrijvingsysteem: zelfde als vorig jaar, opnieuw foto's ook
● inschrijven -> cursus en betalen
● heeft fk emailadressen van onze leden? ~> bjorn bekijkt dat eens
● voor oude leden: soort pop-up op site wanneer bij opnieuw inloggen, er wordt gevraagd 

om opnieuw lid te worden
● Spotlight met link
● Lanparty: 1e semester met wetenschappen (dan misschien meewerken met VTK in 2de 

semester) ~> Bjorn mailt eens
● voor: 10, tegen: 0, onthouding: 3



● cursusgedeelte site: leg eens aan dev-team eens voor om wat beter te reorganiseren 
voor cursussen en studiegedeelte ~> leg dan voor op een vergadering

● sportgedeelte site: devteam en robin moeten eens samen zitten ~> sporttopic op de site
● pr-extern: lijst voor mailen naar leden

 
Scriptor

● starterke: was ok
● eerste strakske: geen dialecten
● maandag naar de drukker
● controleer data
● peter- & meteravond: kort het concept uitleggen
● contract inorde brengen
● prijzen: uitdelen, guidosponsering, zorg dat ze zeker optijd hun prijzen krijgen

 
Sport

● sport op WiNA-dag: materiaallijstje op forumzetten
● sportsenaat om 25sept om 18h in het GUSB
● ift
● meer reclame: op introductiedag ~> papieren om in te schrijven

 
 
Schachtentemmer

● doopcommité
 
PR Intern

● presentatie introductiedag: ok, morgen repeteren
● eventueel praatje op maandag met ppt ~> vraag aan Schrijvers
● toch ook kort data op bord zetten
● rondgaan voor grote activiteiten
● plakband
● oude affiches ook weghalen
● foto's van de affiches voor de sponsers
● investering in kleuraffiches, zeker: spaghetti-avond, fuif
● flyers voor fuif op ene zijde en andere data ~> Hannes maakt ontwerp
● één affiche in kleur voor sport, it en cultuur
● leg affiches bij vice en pr-extern

 
PR Extern

● welkomstpaketten: woensdagnamiddag 14h @kelder, S9
● pc magazine
● kbc
● condooms
● busplannetjes
● smalls (moeten nog leveren)
● pakketje voor het praesidium, neem dat met je naam erop mee
● sponsers:

story (1100 + % op boekenverkoop volgend jaar): affiche + lidkaart
KBC: affiche, rechts boven of onder + lidkaart, logo op homepagina



smalls (830): pagina in strakske in 2de & 4de editie (zwart-wit) + site + 
affiches +mail laatstejaars informatica
mpl(360): pagina in het strakske + weekmail
skyline: site + lidkaart + weekmail (waarschuw voor cantussen: Laurens)
just eat: link op site en percentage op verkochte producten via ons
CB: lidkaarten + affiche + strakske(halve pagina)

1.30 voor pintje; 180 voor vat; 3 gratis vaten(niet op cantus)
4 eigen drankactiviteiten +oneindig veel eetactiviteiten

wrap up burrito: 50cent korting op burrito + 1euro op menu
op lidkaart zetten

pizzahut: dolle dinsdagen; korting op buffet
~> met gewone studentenkaart

pizahut delivery: lidkaart (Laurens bespreekt nog eens)
Loqutuus: 3 vaten als we een team afvaardigen naar rat-race

mail eens naar zeus, affiche in zeus
Guido: (1.5 per guidogids naturasponsering) op affiches
Delloit: nog steeds niets van gehoord (vorig jaar nog niet betaald)
Petermann: mail nog eens

● 5 affiches + 10 strakskes op pr-externvakje
● KBC-vlag: na de cursusverkoop is Laurens er verantwoordelijk voor zodat er van elke 

activiteit een foto is met de vlag
● IT heeft aantallen van laatstejaars eens door
● jobbeurs: 23 april
● boekje met bedrijven een week ervoor uitdelen
● affiche vanaf begin maart uithangen
● alle lokalen in terminal afgehuurd
● datum volgend jaar: vroeg in het 2de semester

 
Cultuur

● quizcommité voor omkadering: Dries, Lisa, Bjorn, Astrid, Robin D, Jorg
● quiz in week 7
● spelletjesavond in S9 op week 3
● activititeit met wetenschappen: grote challenge op sterre
● Lot mailt eens
● in samenwerking met de sport: bierpong op WiNA-dag
● kooklessen: locatie? mail eens voor minikeuken S22
● danslessen galabal: week 2 & 3
● 2de semester: kroegentocht, karaoké

 
Rondvraag
 


