WiNAVergadering 12/02
Aanwezig
Verontschuldigd
Afwezig

: Lisa, Felix, Nielleke, Konijn, Annelies, Bjorn, Lot, An, Astrid,
: Jorg, Hans, Dries
: Hannes, laurens, Robin D.

Praeses
● Truien: 15euro per trui, schild achteraan (zoals ugent truien)
○ bestelling enkel geldig na overschrijving
○ komt deze week nog online
● Aanpassingen kalander
○ WWW verplaatsen wegens infodag unief => weekend 2224 maart?
○ 24h van de cb: 14maart
○ DSAjaarverslag: 25 februari (inschrijven als je wil gaan)
○ luxe editie codex & Krambamboulie in CB: 14/2
● Praesidiumactiviteit: woensdag 20maart (HOUD DATUM VRIJ)
● Vaten 2e semester
○ vat schachten? vraag nog eens aan de schachten => hotdog avond
○ op foute clubavond
○ op WiNAdag 2 in CB
○ locutuus vaten (zetten op clubavond voor 30euro aan maxim)
Galabal
● Uitnodigingen: mail naar vice
● Affiches en kaarten: affiches zijn inorde, kaarten moeten in de loop van de week
toekomen
○ kaarten enkel stempelen bij verkoop en schrappen voor receptie (en opschrijven)
● Rode loper: 8m² huren (niels kijkt om dit te huren)
● Overlopen kosten
Vices
● Wanneer uitnodigingen ronddelen aan academische en mail naar andere (adres vragen
aan andere als ze er willen)
● Vice zet op forum wanneer ze uitgedeeld worden
● tel ereleden
● ereledenactiviteit: 19april
Quaestor
● Cursuskassa: staat er en is gevuld
● er staat een rekening open van +3000euro bij story van vorig jaar

●
●

kassa voor cantus als annelies ziek is
medewerkerstaks: nog niet uitbetaald, stuur mail naar biologen voor shiften dat we van
hen hebben gedaan (nog 80euro van mc)

Cursus
● Hulp cursuskotshifts: vul aan zodat er 2personen per shift staan
Feest
● Hotdogavond
● NDW
Scriptor
● Galabalstrakske
Sport
● Sportmateriaal
● Sport en Spel 2e semester
Schachtentemmer
● Peters/meters verwittigen ivm met ontgroeningsopdracht
○ annelies mailt lijst door
● kies 4 schachten voor maxim voor de mensnight
PR Intern
● galabalaffiches ophangen
● NDW affiches
IT
● Gotcha : begin 18/2, site komt nu online, zet in weekmail
● update cursussite
● LAN: ga naar vergadering ervan
PR Extern
●
Cultuur
● Concert: tickets komen op voorhand toe (volgens Wim)
● Danslessen: zaal reseveren (Lisa doet dit morgen) 21 & 28 feb
Porno van de week
● niels is ermee bezig...
● TBBT

Rondvraag
● Facebook: controleert er iemand de berichten op fb?
○ overleg met cursussen om verantwoordelijke aan te stellen voor die
examenvragen
○ bekijk dit af en toe eens
○ maak zelf je activiteiten aan
● Niels: pornoweek komt inorde

