WiNA-Vergadering op dinsdag 9/10/2012
Aanwezig: Konijn, Björn, Hans, Niels, Lisa, Lot (weg om 19.22u), Astrid, Jorg, Felix, Dries, Robin,
Annelies
Verontschuldigd: An, Laurens (moest naar de IKEA)
Afwezig: Hannes (vergeten)
Vergadering begonnen iets na 18.00u
Vergadering gesloten om 19.29u
Praeses
 Spaghetti-avond oke
o MAAR ruim zelf op als je in de kelder iets doet na een activiteit of dergelijke, anders
doe je het gewoon niet ! Anders begin van elke vergadering is opkuis.
o Potten tekort
o Pasta traag: mensen die teveel wachten
o Macaronisaus: in kleinere potten maken, onmogelijk wegens tekort aan potten
o Bestek en borden: duur maar wel proper en goed
 Ophaling niet gedaan, hopelijk niet extra betalen
o Gratis drinken tijdens shift: tijdens cocktailavond bvb. 1 gratis cocktail per shift die je
doet, idem shotjes, 1 drankje per uur shift! anders betaal je gewoon!
 Beiaardcantus
o Tafels gereserveerd dus geen schachten op voorhand
o 16u30 bier- en zedenmeester nodig: Lisa (en eventueel Lot als ze op tijd kan of Jorg)
o Eigen gieters, kannen meenemen: Lisa neemt deze mee!
o Deelnemers aan FK-cantus aanvaarden het cantus-reglement
 Gentse Codex
o 9 euro winst op alle codexen (bestelling 60) want 51 verkocht op openingscantus a
9/stuk, rest aan 10 dus 1 winst per codex (9)
 Openingscantus
o Veel volk, 5 vaten
 Voor Cantor (Nieleke)
o Donderdag 18 oktober om 19u Lisa wil wel mee
 Pannenkoeken dinsdag 16/10
o Boodschappen: Hans, Lisa zet boodschappenlijst voor het weekend online voor 350
pannenkoeken (deeg MET boter is beter, zie vorig jaar; ook suiker)
o Maandagnamiddag pannenkoeken maken
 18u: Annelies, Dries, Jorg (pakt eventueel kookvuur mee), Lisa, Lot (moet
eens weg om 19u), Astrid (mss ook later)
o Dinsdagochtend
 8u-8u30: Jorg, Lot, Konijn, Felix (kartonnen bordjes, suiker, servietten
klaarzetten)
 9u30-10u: Niels, Lisa, Dries, Astrid
 11u-..: Annelies, Dries, Astrid, Niels
 Opkuis 13u-…: Jorg, Robin, Hans, Niels



Vice


Autoprobleem
o Cambio
 Lisa heeft FK gevraagd om eens te zien.
 Nu lastig want eerst testen en op naam van Lisa voor WiNA, elk jaar opnieuw
o Astrid kan af en toe auto in Gent gebruiken van haar papa, dus op tijd vragen
o Kopen week voor doop
 Doop
 Quiz
 Bitterballen
 Sportmateriaal
Dringend ereledencertificaten en lidkaarten afdrukken!

Quaestor
 Verlies cantus: -360
 Verlies spaghetti-avond:  Lot en Hans zorgen voor Strakskefacturen voor subsidies
 Lisa zorgt voor facturen galabal-dj’s
Cursus
 Konijn wil zijn sleutel, de sleutel van de kassa is er nog niet
 Volgende week op vergadering of een andere keer lidkaarten verdelen voor eigen richting
 Peter/meter
o Hans heeft geen mail gehad
Feest






Openingsfuif
o Donderdag contract tekenen
o Affiche gemaakt, morgen opgehangen
o Donderdag komen fluodingen aan: veeeeel glowsticks
Streekbieravond
o wEEdpEckEr vragen om hulp
o Vragen bij dranken Geerts, die levert aan Maxim
Mails versturen via feest@wina.ugent.be! Zodat Lisa ook ziet wat Niels en Hannes doen of
niet doen

IT





Meer voorpagina-artikels gebruiken
o Lot vraagt aan Hannes voor openingsfuifpsd
o Felix moet doopdingen erop zetten
Wiki
LAN-party
o LAN-avond met Chemica en Geografica op donderdag 29 november

o

Waar? V2/A3 zo lang als je wil, sleutel in brievenbus, weg voor eerste prof zijn les
geeft

Scriptor
 Strakske moet voor de doop, open NU het redactieforum
o Lisa heeft zelfs al een woordje geschreven
o Lot mailt verhaal van Liesbeth door naar Hans
o Resultaten ding van praesidiumweekend
Sport





Speelschema’s IFK zijn er en zijn gunstig
IFT op 12 november, nog niet ingeschreven
o Volleybal: Jorg weet dat we aan genoeg geraken en is kapitein, mailt namen door
naar Robin
o Basketbal: zeker 1 ploeg
o Pingpong: Stef is kapitein
o Veldlopen heren: paar geïnteresseerden
Sport en spel: zwemmen, bowlen, …

Schachtentemmer
 Veel volk op openingscantus
 Ideeën voor verkleedoprachten zijn welkom op schachtentemmer@wina.ugent.be
 Per tempus een biermeester opstellen zodat schachtentemmer zijn schachten kan laten
zwijgen: kannen tappen, mond houden, vaten aan Maxim vragen
PR-intern
 Volgende week streekbieraffiche Hannes? Lot?
 Volgende week affiche voordoop 1 Felix
 ALTIJD PLAKBAND MEE!
 Kutcamera: eens kijken voor nieuwe camera via subsidies
PR-extern
 Voorstel Petermancontract
o Shotbekertjes bij begin jaar + 14 per fles
o We kopen flessen en per 5 krijgen we er 1 gratis, bonnen moeten voor 31 januari
binnen voor 1e semester, voor 31 mei binnen voor 2e semester
o 3 activiteiten met Peterman + logo op die activiteiten + foto vlag op activiteiten in
weekmail
 1 cocktail met peterman
 Shotjesavond
 Jeneverdropping WWW
 Jenveravond
 Jenevervoetbal
o Contract is OKE
 Affiche’s worden met standaard witte balk onderaan gemaakt, Lot maakt die

Cultuur
 Karaoke-avond: niet, geen tijd
 Cultuurdag: 15 november
o Lisa heeft dit ook aan andere praesessen gemeld
 Lot denkt na over kooklessen op Astrid: 5 per keer, als je al geweest bent krijgt al de rest
voorrang + kalender maken wat wanneer
 Quiz
o Lot begint te kijken en heeft hulp nodig van de mensen die dat zeiden
o PRIME vragen voor frigo en andere dingen
Rondvraag
 Zatte schacht was van VETO, niet van ons. Op doop moeten wij naar Jan-Palfijn.
 Vuilzakken wegdoen
 Wortels meenemen rest in vuilzak
 Hans, Niels en Lisa naar openingscantus filo in cb

