
WiNA-Vergadering 10: di 13/11
Aanwezig : Lisa, An, Annelies, Bjorn, Jorg, Robin D, Hannes, Felix, Astrid, 

Nielleke
Verontschuldigd : Driesje, Lot, Nielleke, Robin V. , Laurens
Afwezig : Hans
 
 
Praeses

● evaluatie quiz: geslaagd
○ beetje te weinig bier
○ iedereen shift (geen praesidium kan deelnemen)
○ vergroten naar 50?
○ commentaar: beter dan vorig jaar (goede quiz)
○ meer prijzen: rondgaan in winkels in de buurt

 
● fk-cantus: 27november (verkleedclubavond)

○ wie wil gaan(max 5): Lot, Bjorn (tot 12h)
 

● vaten loquutus
● inschrijvingen massacantus openen straks

○ standaard 50 kaarten
● cantus: rodenbach-actie per 100likes een gratis vat rodenbach

○ Felix kijkt daarvoor
● evaluatie IFT: woohoo

○ basketvrouwen: enkel Astrid (zoek er miscchien nog een paar)
○ Teamverantwoordelijke werkt
○ truitjes wassen na iedere sportactiviteit (Lot wast ze deze week)

 
Vice

● 50tal strakskes op mijn vakje
 
Quaestor

● schulden betalen
 
Cursus

●  
 
Feest

● Bitterballen
○ shiften staan online
○ Hannes zorgt om 20h45 voor frietpot in CB



○ dragen naar CB, om 20h aan S9: Lot, Lisa, Felix, Laurens, Hans, 
○ Meedoen: Frituurvet, potjes, sausen, servietten, bitterballen, vuilzakken, 

prijslijsten, bandjes
○ contest: aan een bepaald tempo geven (bv om 15min à 20min), als ze niet meer 

willen of bitterballen zijn niet op ~> liggen uit de competitie 
○ frietvet is gevaarlijk

● Black & Yellow clubavond: versiering
● Galabal: zaal vastleggen (die warre?)

○ DJ’s
○ Etentje
○ Band
○ Affiche moet binnen 3tal weken uithangen

 
IT

● LAN: 29november, A3
○ kom eens samen en beslis wie wat doet
○ vraag aan Katja D’hondt aan wie je moet melden

● top 77 werkt niet op firefox 
 
Scriptor

● gaat deze middag strakskes halen
● yearbook doormailen
● foto’s

 
Sport

● Sport & spel: 3banen (2spelletjes)
○ guidogids: bonnetje voor openpoort bowling

● volgende week: tafeltennis
● IFK: laat weten wanneer en waar

 
Schachtentemmer

● schachten krijgen een documentje met regels:
○ respect & luisteren
○ lint
○ cantusregels

● winkelkar is terug
● Bierkoning: An & Annelies zorgen voor de flowchart voor deelnemers
● Annelies zorgt voor lijst van schachten
● reclame aan schachten voor verbroederingscantus

 
PR Intern

● Hannes is pr-intern
● Affiches afdrukken en ophangen: top 77

○ Jorg en Hannes gaan drukken



■ S9: Jor, S22 Annelies, S1: Lisa
 
PR Extern

● nog maar 1 bedrijf voor jobbeurs
○ bellen ipv mailen

● vaten loquutus: vraag info
● kijk eens voor enveloppen in kelder

 
Cultuur

● cultuurdag: minimum  voor brouwerij moeten betaald zijn, museum apart
○ inschrijvingen open zetten (personen voor treintickets)
○ weinig inschrijvingen: late inschrijvingen geopend, museum wordt saai bevonden 

(afschaffen?), kunnen achtekomen voor brouwerij
Rondvraag

● WiNA pullen: Lisa heeft gemaild voor offerte
● Automaat is kapot: Annelies zoekt eens naar een nummer of hoe je openbreekt
● Voorzitter StuW: maak regels van cantus duidelijk
● KBC vlag: ligt in kelder
● Frituur kuisen: Felix duidt Bert aan
● Microgolf staat bij Hannes
●  


