Verslag vergadering 5 maart
aanwezig: iedereen buiten An
Praeses
-verbroederingscantus:
gemaild naar Leuven, op vrijdag 29 maart (begin rond 22 a 23u)
-kookgerief uit kelder terug naar eigenaars (als het vnv niet weg is dan ist van WiNA!)
-guido is geweest, cadeautjestijd!
aperitiefpak (glazen en desperados), voor praesidiumactiviteit
zak met eten, omnomnom
kleine doos voor winnaars van wedstrijden
cinematickets ng niet toegekomen
gezelschapsspelletjes
boeken, mss als quizprijs?
-mail shiften Dies Natalis, we moeten geen shift doen als we niet willen
-mail protestactie, meehelpen? nope
-bbq -> plaat kopen! Plaat meten en naar Hubo gaan: Annelies gaat ervoor kijken
-Bickys@S9 vanaf 20u tot op of tot vergadering. 240 burgers kopen. enkel standaard bicky
-Makro op donderdag
Vice
ereledenactiviteit, maar An is er niet
Wat wilt ze doen?
Feest
NDW:
30 euro winst per kring, evaluatievergadering moet nog gebeuren
Lisa regelt wetenschapsrekening
Galabal:
was wijs!
drank in de zaal te duur
520 euro vr Tijuana
dj: 120 en 100 euro, reeds betaald. Slechte DJ
volgend jaar nieuwe zaal, tijuana te groot
volgend jaar WEL gabalabcommitee!
keuze maken tss tickets en inschrijven op site, niet beide
volgend jaar procent op drankverkoop proberen krijgen
bandje was goed
prom king and queen was goed idee!
jeneveravond:
shiften ok

alles meenemen
ik was niet aant noteren :(

Pr-intern
affiche spelletjesavond, zodra bevestiging worden ze gemaakt
Pr-extern
mailen voor sponsoring truitjes, kostprijs naargelang plaats (plaatsing naar keuze v sponsor)
magazines klaar, affiche: 100 exemplaren (jobbeurs), laten leveren aan zwijnaardsesteenweg
Cursus
niks
Cultuur
karaoke donderdag, verwacht mail terug
genoeg schaakmateriaal in Outpost? gemaild
IT
geen hulp nodig voor LAN, wel shifts voor WiNA van 18u 21 maart tot 6u zaterdag, 36u.
mailen voor cursuskotpc (internetprobleem)
Sport
prijs opzoeken voor truitjes
Penning
-lot heeft kassa voor karaoke
-truitjes/tshirts nu kopen?
7 mensen voor, 1 tegen, de rest onthoudt
sponsoring regelen voor truitjes
-op het einde van het jaar beslissen over lange termijn aankopen
-naar fnac voor camera!
scriptor
Hans is al weg
Schachtentemmer
Njammie, peperjenever
rondvraag
nee

nee
pvdw? nee
konijn is ne klootzak
vervelende lamp
nee
nee
goedkopere kaarten Dies Natalis
deo van Tijuana! niet genoeg voor welkomstpakket
WWW
geen vergadering

