WiNA-Vergadering 9: di 6/11
Aanwezig
Te laat
Naar de winkel
Afwezig

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

Praeses
● evaluatie pizza-avond: viel plots stil
○ kleine winst
● evaluatie doop:
○ containers zaten vol, meld als de containers vol zijn
○ te veel cantus, te weinig doop? het was goed en ging goed vooruit
● 15nov: praesidiumfuif fk
Vice
●
●

Quaestor
● doopcantus: -196,5
● schachten: 866euro inkomsten
● praesidiumweekend staat op schulden: betalen!
Cursus
●
Feest
● top 77: tem zondag liedjes insturen (fb, nieuwsitem, spotlight, weekmail), vanaf
volgende week stemmen
○ liedjes mailen naar feest@...
○ affiche
● bierkoning en bitterballen: frietvet in kelder
○ om 20u30 verzamelen om ze te komen ophalen en naar cb te brengen
○ bierkoning beginnen om 21h30
○ enkele à volenté (2euro)

IT
●

Scriptor
● Strakske is vertuurd, nog geen antwoord gehad
Sport
● voorstel kickertoernooi: op dinsdagavond in cb in teams (2) spelen, over het volledige
jaar. Robin houdt score bij, kies een uur waartussen er kan gespeeld worden. Spelers
betalen
● IFT
○ basket: 5 personen spelen (we hebben nog een vrouw nodig in de ploeg voor
eerste match)
○ praesidiumkamp: rond 23h
○ probeer nog wat meer info op forum te zetten, activiteit aanmaken
● pingpongzaal in GUSB (initiatieles door Stef): 28/11
● bowling volgende week
● zwemmen
● Hockey op 5/12?
● laserdinges is te duur

Schachtentemmer
● verbroederingscantus: affiche doorsturen naar biologen, nog eens contact opnemen met
GBK
PR Intern
● Hannes vervangt volgende week
● Annelies helpt met het filmpje
● activiteit ook op forum zetten
PR Extern
●
Cultuur
● Cultuurdag: mondelinge reclame maken
Rondvraag
● nog 3 rugzakken in de kelder
● verbroederingscantus: afspraken ivm geldzaken
● IFT: meesten spelen tegelijk => truitjes tekort?
○ voor volleybal niet nodig, enkel basket
○ WiNA1 & WiNA2 spelen tegelijk => 5 truitjes per ploeg en wisselen

