WiNA-Vergadering ma 1/10/2012
Aanwezig
Hans,Astrid
Verontschuldigd

: Lisa, Jorg, Hannes, Annelies, Felix, Björn, Laurens, Dries, Niels,
: An, Lot, Opperhop, Konijn

Praeses
● RVCB
○ cantus: Lisa, Niels, Dries, Jorg
● Spaghetti-avond
○ shiften: nog op forum
○ auto: astrid? anders cambio (jorg kan vrijdagnamiddag rijden)
○ zondag in kelder sauzen: lisa, lot, Björn, Dries → forum
○ kookpotten
● Beiaardcantus
○ 20 kaarten: verkopen morgen op clubavond vanaf 21u30 bij annelies (niet op
schulden, alleen cash)
Vice
●

Annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Waar zit je??????????

Quaestor
● rekeningen in mijn vakje leggen
● begroting intro- en wina-dag
○ introdag: annelies heeft foutjes gemaakt en dus lukt dat niet
○ wina-dag: annelies is te traag
Cursus
● Cursusverkoop: vanaf volgende week kot toe
● Ook studiegedeelte site onderhouden
● fk-kaarten
Feest
● fuif: 17 oktober, gratis vat
○ thema: tshirts met schrijven(te duur), foute fuif (al te vaak gedaan) DUS fluofuif:
lichtgevende bandjes, fluovestjes, fietslampjes, blacklight -->om 12u licht uit!
○ Budget? woohoo! Annelies geeft geld.
○ fluoriscerende verf
○ Feestjes zien eens en zetten op forum, bestelling moet deze week gebeuren
○ happy hour: halfelf-halftwaalf

IT
●

Dev-team vergadering:
○ studiegedeeltesite: vakfora weg, forum per studiejaar per richting, wiki voor de
vakken, niels gaat zich daar mee bezighouden(cursus)

●
●
●

○ sportrubriek: wiki, featured activiteiten op homepage met inschrijven
○ mailinglijsten: komt in orde
○ wudjes: life featuring
○ lay-out in- en uitloggen verbeteren
akkoord met veranderingen: iedereen
Jorg: “cursusding is kutsysteem” -->komt in orde
Sponsors in weekmail: moeten nog gekoppeld worden
Lan-party: therminal-->alleen vrijdag of zaterdag, dus andere zaal? vragen aan
geografen voor zonder internet te werken

Scriptor
● strakske
● For science!: Niels, Felis, Jorg, Dries en Hans
Sport
● sportsenaat
○ er komt een fk-bowling (ifk) → zeker meedoen met WiNA
○ strengere controle: enkel sporters uit faculteit, max 10/5(voor grotere kringen)
externen (moeten wel student zijn)
○ volgende vergadering: do 18u (GUSB)
● aankoop sportmateriaal: sportsdirect in veldstraat → tram
Schachtentemmer
● openingscantus
● doopvergadering donderdag
● goedkeuring doopcomité: 9 goed, 2 onthoudingen
PR Intern
● affiche fuif
● affiches in kleur: bij topcopy
PR Extern
● Pizzahut Delivery
○ blanco lidkaart aan hen geven, zodat ze kunnen controleren (Lot)
○ gratis levering tijdens vergadering als op affiche → niet nodig
○ 12 kringen, volgend jaar slechts 8, dus dit jaar goeie klant zijn!
● Jobbeurs
○ magazine voor bedrijven: A5
○ prijzen gelijk vorig jaar
● peterman
○ gemaild: iemand nieuw
○ contractje van twee jaar doorgestuurd, nu wachten op antwoord
Cultuur
● karaoke: 1e semester
● cultuurshit van het fk
● filmfestival
● idee cultuurdag: goedgekeurd door iedereen aanwezig
Rondvraag
● friteuse en microgolf nog op hannes zijn kot, passeren met auto spaghetti-avond

●
●

binnenkort op forum datum vergadering beslissen

