
WiNA-Vergadering woensdag 19/9/2012
  

Aanwezig : An, Bjorn, Lisa, Jorg, Laurens, Dries, Astrid, Konijn
Verontschuldigd : Niels, Hannes, Hans, Annelies, Robin D, Felix
Te laat : Lot
Afwezig : 
 
 
Algemeen

● Introductiedag
○ challenge: Bjorn kijkt er vanavond nog eens voor, laat iets weten als het niet zou 

lukken
○ broodjes: Lot kijkt voor de bestellen, direct na vergadering bellen

● Spaghetti-avond: 
○ zaal: A3, Resto Astrid, Emmy => voorkeur Resto Astrid: Lot vraagt dat eens
○ drank: D’Hondt
○ Toebehoren: Laurens mailt voor servietjes (300) en onderleggers (150)
○ inschrijven: op site met aanduiding welke eetshift, vanaf week 2
○ Affiche: Lot tegen begin week 2
○ spelletjes achteraf
○ ouderejaars: mond aan mond reclame en weekmail
○ zwart-wit affiche voor peter/meter
○ auto nodig tussen 1/10 en 5/10

● Wina-dag
○ ontbijt: Lisa kijkt voor bakker
○ voorstellingen: 3 auditoria huren voor 14u
○ ontspanning: 

■ sterrezoektocht 
■ minikermis: blikjeswerpen(spaar blikjes op winadag), ring door hoepel, 

prik de hamer op de praeses (ezeltje prikje)
■ kaartje voor gratis drankje met schiftingsvraag (aantal kaartjes)

● Activiteiten op site
○ WiNA-dag
○ openingscantus
○ Spaghetti-avond

●  
 
Praeses
 
Vice

● 15 euro voor steunend(strakske + ledenprijs), 25  voor zilver(steunend + gala+ 
ereledenactiviteit), 50 voor goud(zilver + 5 activiteiten onder 12euro), 75 voor 
platina(zilver+alle activiteiten onder 12euro)
voor: 9, tegen: 0, onthouding: 0

● info ereleden laten drukken en plooien bij multicopy
 
Quaestor



● genoeg geld op rekening zetten
 
Cursus

● cursussen op forum! met prijzen
● prijslijsten voor cursuskot
● voeg openingsuren toe op kalender (activiteit aanmaken)

 
Feest
 
 
Scriptor

● Wanneer om strakske?
 
Sport

● lijstje sportmateriaal op forum
 
Schachtentemmer
 
 
PR Intern

● eerste weekmail schrijven: voor zondagavond versturen, tekstje en info ten laatste de 
zaterdag

● affiche WiNA-dag & openingscantus tegen vrijdag ophangen
● affiche spaghetti-avond

 
PR Extern

● bedrijven die niet op site, maar wel op weekmail willen: Bjorn kijkt daarvoor
● pizza hut delivery, morgen om 16u afhalen, laurens mailt nog eens

○ in de charle de kerckhovenlaan
○ logo op site

 
Cultuur
 
 
 
Rondvraag

● cursuskotshiften: zet op forum als je kan en cursussen vullen die lijst aan
● vergadering op dinsdagavond om 18u
●  

 


