WiNA-Vergadering 27/11
Aanwezig
Niels,
Verontschuldigd
Afwezig

: Lisa, Hans, Jorg, Dries, Astrid, Annelies, Robin D., Björn, Felix, An,
: Lot, An
: de rest

Praeses
● Evaluatie nadoop:
T was leuk met An! Annelies denkt dat er wrs verlies zal zijn. Er zijn drie vaten gezet
waarvan er nog een half vat over is => we zetten het vanavond!
● Evaluatie verbroederingscantus:
Annelies: Vrij veel verlies, elk 155 of zoiets, Annelies zal dat verder regelen.
Lisa had het leuk gevonden moest er wat meer praesidiumvolk geweest zijn!
● Evaluatie top 77:
Minder volk dan vorig jaar, ook minder gestemd. Misschien moeten we het stemsysteem
aanpassen, als je een top 5 binnenstuurt zou het leuk zijn moest nr 1 in jouw top bv 5
punten krijgen, nr 2 vier punten enz...
● Evaluatie bitterballen:
Zit wel snor ook op financieel vlak. Voor volgend jaar → op tijd de friteuses insteken en
verlengkabels meenemen.
● Evaluatie IFK:
Bij voetbal zijn we uitgeschakeld, bij volleybal zijn we door naar de tweede ronde (omdat
we VTK afgemaakt hebben, as it should be!)
Robin zit alle speelschema’s van zwemmen en badminton en van... op het forum.
● Shifts studeren @ S9 invullen!! (zie forum, ja ook gij opperhop)
Vice
●
●

Deelt de overschot van de strakskes nog uit! (‘t is dringend want normaal komt dat
volgende strakske er in ‘t kort aan)
Als de vice chocolade wil geven aan de ereleden moet ze daar DEZE week om gaan
want in de sintweek zelf vind je niets meer!

Quaestor
● Iedereen moet zijn schachten betalen!
● Kaarten massacantus biologen: Wanneer krijgen wij die? Dan kunnen die verkocht
worden. → normaal hebben we kaarten voor iedereen.
Cursus

●

●

Mail gekregen van Tom Schrijvers of we volgend jaar een 2-dehands boekenverkoop
kunnen doen. Nee we doen dat niet, anders blijven we zitten met onze nieuwe boeken.
Verder is ook lid worden minder interessant dan dus nee nee nee.
Lidkaarten meenemen vanavond

Feest
● Black&Yellow: We gaan naar de winkel. Doe zwart en geel aan.
● Galabal: Suggesties voor bandjes nog steeds welkom; DJ’s → We zoeken vooral ene
die af en toe een marginale slow-trouwfeest-schijf draait; We zouden geen diner doen dit
jaar (te weinig succes en te duur), in de plaats doen we een receptie met n beetje eten;
Sponsorlijsten: Iedereen gaat op pad gestuurd worden, ge krijgt een buurt, ge gaat rond
en ge zoekt zo veel mogelijk sponsers. Zie forum (of de feestjes) voor meer uitleg.
● Cocktailavond: Hoeveel cocktails zijn er nodig én hebben we een auto om alles te
gaan halen? Vorig jaar was er net genoeg dus t mag iets meer zijn; Voor die auto
kijken we naar Astrid of Björn! Er moet één cocktail met jenever zijn om aan onze
petermanactiviteiten te komen; Mailen naar iceman voor ijsblokjes; drankkaarten maken,
vuilzakken, alcoholstift, plakband, bekers, drank, shotglaasjes om af te meten, prijslijsten
en shiftenlijsten meenemen de avond zelf!; NUCHTER TIJDENS DE SHIFT! (Ja konijn,
nuchter is dus niet drinken, dus als in geen TETTEN dingen in u mond gieten met
alcohol in..)
● Feestkalender semester 2 is ook af; Maxim heeft gevraagd om geen speciale dingen te
doen op 26 maart.
● Zeker jenever in het eerste semester bestellen zodat we in januari ook al geld terug
krijgen van peterman!
IT
●

●
●
●
●

Shiften voor LAN-avond: Wie van praesidium komt om even bij den drank te staan?
Van 6 tot 8 is ‘t opstellen dus je mag altijd komen helpen in A3 Dag jorg :-) Hallo! jeuj
verslagchat
Doen we ook weer mee met de LAN van VTK (met Dies Natalis)? We doen dat want we
moeten niets doen en we krijgen de helft van de winst..
Foto’s pizzaavond online zetten
Foto’s van doop op geheim deel zetten
(Lisa gaat pipi doen, dus we doen even pauze)

Scriptor
● Iedereen dient verlagen te schrijven want het nieuw strakske gaat eraan komen!
● Moeten er volgende keer meer strakjes zijn? Als het lukt om voor de laatste maandag te
drukken nemen we er 50 meer.
Sport
● mails voor badminton, zwemmen
● verslagen schrijven ift en ifk veldvoetbal, volleybal, veldlopen => Jorg schrijft verslag IFT
en IFK volleybal.

●
●

●

Massacantus laatste week dus geen sport en spel.
De truitjes zijn allemaal vuil dus Robin zal ze wassen tegen volgende keer (dus nu
maandag) (kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in het wasmachien, laat maar lekker
draaien) Robin vindt wasmachines maar ingewikkeld :(
Voor boodschappen moet ge zelf maar kijken

Schachtentemmer
● Hij ist vergeten
● Sinterklaas: Wie zal er zwarte piet zijn? Nieleken en Konijn; Felix moet tegen de
volgende vergadering een lijst hebben welke les hij wanneer zal doen én die proffen
mailen want die vinden dat niet altijd even tof.
PR Intern
● niets
PR Extern
● Op de jobbeurs komt een gratis standje met massages
● Waar staan de andere foto’s met de KBC vlag? Die moeten zeker in het verslag en hij is
daar mee bezig
Cultuur
● niets
Rondvraag
● Lisa: nog geen antwoord over WiNA truien want die nemen vervroegd kerstverlof.
Het zou voor truien zonder rits €15 en voor met €20. We zouden ook namen en
praesidiumfuncties kunnen doen en dan komt het met rits op ongeveer €22; TRUIEN
ZIE LATER
● Voor de WiNA automaat → lisa is detective geworden, heeft een shitload telefoontjes
naar dode mensen gedaan maar hij wordt dan toch gefixt.
● Hans: prijzen strakske
● Björn: Dries om 12u shift op LAN
● Niels: Pornofilm van de week is Lady of the rings
● Annelis: 1200 subsidies; WWW zie volgende vergadering
● Dries: Lisa waar blijft die nieuwe kodak: Zie volgende week

