
Aanwezig: Lisa, Annelies, Nielleke, Robin, Bjorn, Jorg, Hannes, Lot, Hans, Astrid, Felix, Lauren, 
Konijn, Driesje, An
 
Afwezig
 
Praeses

● potskes worden volgende week gehaald en kunnne vanaf volgende cantus gekocht 
worden (mailen zodat er een idee voor hoeveelheid is)

● sport & spel: veel volk ondanks de regen
● cb verbroederingscantus: nog 2man kan mee (WiNA-deel van 12u-13u)
● VSSF-vergadering: niemand aanwezig
● funhockey: voor 8euro pp initiatie in kristalijn
● praesidiumactiviteit: doodle op forum
● codexvergadering: volgend jaar ander papier, Louis(cantor fk) is gestopt

○ Luxe-editie: 35euro overschrijven, kijk op site van codex
○ bestellen ze samen met wina: Lisa, Nielleke, An

● evaluatiefuif: meer shiften zetten
○ ook in 2de semester fuif met goed concept

Vice
 
Pr-extern

● prijzen quiz:
○ mpl heeft er opgestuurd
○ pizzabonnen: zoveel mogelijk

 
Cultuur

● WiNA@filmfestival: jammer dat we dat niet gedaan hebben
● spelletjesavond: kalender
● cultuurdag: inschrijvingen openen zo snel mogelijk
● enkel chemica heeft geantwoord op cultuurmail voor wetenschappen
● quiz: 

○ kostprijs: papier afdrukken
○ prijs: 6euro+drankje voor elk groepslid
○ prijzen: genoeg prijzen voor 160 (bijkopen in makro te aanvulling)
○ inschrijven tot dinsdag ervoor

 
IT

● mogelijkheid om extra ploegjes in te schrijven?
● 29 november: A3 reserver (je kan dat zelf bij die van Turing)

○ Lan met geografica en chemica
● verandering ip-adres? niet belangrijk voor ons
●  

Cursus
● in begin blok zal je nog mails krijgen



● 5% van de cursussen mag teruggeven worden
 
Feest

● kaas en salami halen: Lisa
● Probleem: glazen moeten nog gehaald worden: Nielleke zorgt ervoor met maat
● 2euro per bier (cash) + 2euro waarborg glas (jeton ook geven) : (jeton+glas terug is 

2euro)
● shiftenlijst, prijslijst, bierlijst, vuilzak, opendoenders, alcoholstift, vlag kbc (halen bij 

Laurens) 
● shiftenlijst: 

○ 21u-10h : Dries & Niels
○ 10u-11u : Hannes & Astrid
○ 11u-12u : An & Bjorn
○ 12u-1u : Hans & Jorg
○ 1u-2u : Lisa & 

● bar in cb is kapot (eventueel tafel uit cantuszaal)
○ spreek op forum datum af en haal wat materiaal ervoor (houd rekening bij voor 

maxim)
● shiftenlijst pizza-avond: zeker in het weekend online

 
GROEPSFOTO
 
Scriptor

● for scienceteam: donderdag lazagnetest
● verslagen schrijven!!!
● post up-dates van het redactie-strakske
● contacteer Lisbeth
● WiNA-dag: Lisa, Spaghetti: Lot, Madame soleil: An, 

 
Pr-intern

● affiche quiz!
● affiche pizza-avond
● tekstje quiz
● affiche top 100
● affiche cultuurdag
● iedereen die wil mag de maandag mee naar de eerstejaars
● rode ogen wegwerken
● nieuwe camera: er wordt voor gekeken

Sport
● maandag speelt WiNA minivoetbalteam tegen vppk (22h)
● Judo: niet veel reactie
● veldlopen: vraag zoveel mogelijk rond
● IFT: 12november



● Skireis der wetenschappen: reclame maken (affiches hangen, activiteit aanmaken, 
weekmail, nieuwsfeeds)

● fb-groep voor sportens
 
Quaestor

● navragen dekbedhoeslakens praesidiumweekend
● kassa na een activiteit in de kelder zetten
● als praesidiumweekend erop staat: schulden betalen
● contracten aan Annelies doorgeven
● Hans moet factuur met handtekening gaan vragen over infostrakskes voor subsidies

 
Schachtentemmer

● document op doop laten tekenen
● fk-mail met persbericht: Lisa mailt door naar Felix
● ontgroening op nadoop: cantusstrafje (van een uur)

○ Felix kijkt voor grote zaal
○ schachtenopdracht (degene die dat niet gedaan hebben, nu een laten doen)
○ Eline, Jana, Jorrit, David, Ilse

Rondvraag
● vergaderen om 13h volgende week dinsdag
● Micro en friteuse staan nog bij Hannes
● Foto’s van anderen vragen
● fb-album 2012-2013
● rad race: Laurens spreekt met javache af voor de vaten (en waar ze te halen)

○ vraag na waar ze te halen
○ eerste is samen met groepje
○ andere worden gezet door wina met verwittiging aan groepje

● nog een vat dit semester: op pizza-avond en/of top 100?
○ vat op top 100

 


