WiNA-Vergadering 8: di 30/10
Aanwezig
Te laat
Naar de winkel
Afwezig

: An, Lisa, Felix, Nielleke, Hannes, Jorg, Hans, Lot, Robin V., Annelies,
: Driesje, Astrid
:
: Bjorn, Laurens, Robin D.

Praeses
● evaluatie streekbieren: +76.5euro
○ minder bekende werkt
○ op lijst misschien soort erbij zetten
○ te laat opgestart (volgende keer max 1feest bij doopcommité)
○ gerief vergeten + frigo vroeger proberen te vullen
○ glazen bijvragen
● evaluatie voordoop
○ waren met veel (duurde daardoor wat langer)
● evaluatie sport en spel
○ vanaf volgende week iets binnen (zwemmen, hockey)
● ijsjes
○ moeten nu weg, want bitterballen moeten in diepvries => uitdelen en opeten
● vanavond judo in ifk om 20h in gusb
● Lisa moet op bordje schrijven ipv babbelen
Vice
●
●
●

ereleden fcourse
emailadres CD
mail aant rondgaan bij lumilab voor quiz

Quaestor
● drank na sport (1 drankje pp.)
● schuldenmails
● codexen, badges betaald
● hoezen praesidiumweekend moeten standaard betaald worden
● 15euro voor een potske (meenemen naar cantus, mailen ervoor naar quaestor)
● betaal voor 15personen voor cultuurbezoek
●
Cursus
● Niels fernandes kroon vraagt zijn lidkaart
● neem lidkaarten mee naar pizza-avond

●

geen andere dan WiNA-affiches aan glazen kot

Feest
● pizza-avond
○ bandjes duidelijker te zien
○ voor per stuk betalen: bonnetje met stempel erop
○ 1 stuk meegeven per bordje
○ shiften staan online (kassa int begin bij Hannes & Niels)
○ MEENEMEN: bandjes, bonnetjes, stempel, bordjes, mesjes, servietten …
○ schachtentemmer stapelt en ruimt pizzadozen op
● NDW-vergadering: verslag (opnieuw NDW)
○ 20februari
○ idee-affiche: iemand
○ cocktails
○ 1 zaal: twitch met huisDJ
● bitterballen+bierkoning: potjes en saus en bitterballen al gekocht
○ bierkoning: mannen en vrouwen apart
○ pint moet ad fundum tijdens wedstrijd
● top 100 : volledig concept tegen volgende vergadering (affiche dan maken)
IT
●
●

kijk eens naar schuldenmails (positieve niet meer laten verzenden)
○ schulenden enkel voor praesidium => mails afschaffen
dev-team: plekje voor scores verzorgen (IFT komt eraan)

Scriptor
● verslagen afwerken (vandaag afwerken)
● vraag laurens voor prijzen
● openen topic voor nieuw strakske
Sport
● vanaf volgende week activiteiten die binnen kunnen
●

Schachtentemmer
● voordoop II: clubkaart voor schachten (na een tijdje) => krijgt geld van annelies
● vergadering doopcomité: nog eentje voor doop
PR Intern
● affiches: top 100 , bitterballen, verbroederingscantus
● vervanger voor de week van 11november: Hannes
● hey van Lot
PR Extern

●

ga langs bij Jummies en snack denies

Cultuur
● update quiz
○ vragen afwerken
○ A3 reserveren (17h30) en vragen deuren openlaten + sleutel computer: Annelies
○ d’hondt komt leveren donderdag rond 10h: An, Lisa, Lot, Annelies, Dries
○ prijzen inorde? Laurens
○ van prime mogen we prijzen overkopen: Astrid kijkt daar eens voor
○ drank: met jetons / bestelbonnetje
○ prijs grappigste antwoord
○ Shiftenlijst: Lot
○ vroeg genoeg beginnen klaarzetten
● update cultuuruitstap
○ liefmans reserveren (15personen), affiches hangen op, we moeten maken dat we
aan 15 personen raken!
●
Rondvraag
● Annelies: testquiz
○ zondagavond, Lor zet op forum hoelaat
● Lot: cultuurdings met wetenschap
● Hans moet opletten!
● volgende week dinsdag, vergadering om 13h

