
Aanwezig : Hans, Dries, Felix, Lot, Astrid, Laurens, Björn, Annelies, Konijn, Robin 
Te laat: Jorg, Niels, An, Hannes 
Verontschuldigd: Lisa (moest prijs voor dictee ophalen) 
 

 Pr-extern 
o Sporttruitjes, sponsors, eisen: Lisa wil niet want we hebben volgens haar geen geld, 

uitstellen tot volgend jaar (nadat cursussen afgerekend zijn) 
o Jobbeurs: iedereen moet dit evenement op fb delen 
o Affiches: Pizza Hut Delivery moet hier ook op, Hannes moet banner aanpassen 
o Laurens moet factuur affiches doorsturen naar penning 

 Pr-intern 
o affiches: WiNA-dag² (Lisa) en ontgroening (Felix) 

 Scriptor 
 Feest 

o Paasclubavond: Nieleke heeft geen kostuum, eitjes niet vergeten 
 Sport 

o 12u-loop 
 shiften: Robin zet dit online, wij vullen in 
 verslag 12u-loop vorig jaar? 
 WiNA schiet geld voor voor inkopen 

 IT 
o Thermilan: geen winezen, veel derps 
o Devteaminfoavond binnenkort 

 Cultuur 
o Lot zoekt nog wat mensen 

 Cursus 
o Al veel van die nieuwe boeken verkocht, al zeker een doos en nog een beetje 

 Schachtentemmer 
o Mailtjes naar peters/meters zijn gestuurd en ontvangen 
o 12u-cantus was leuk 

 Cantor 
o Verbroederingscantus: pak u oude codex mee, momenteel gaan er nog geen 

schachten 
 Penning 

o Fototoestelrekening en doos bezorgt Jorg in de kelder 
o Wat voor geld moet in WiNA-dag²-kassa maw wat verkopen we aan hoeveel? 
o Bicky’s hebben lichte winst 
o Ik heb geld gekregen  

 Praeses 
 Vice 

o Ereleden die je ziet moet je vragen om naar de activiteit te komen (V2 gereserveerd 
intussen) 

o Bouvier heeft ne kleine 
o Klachten van ereleden over galabal: het is een fuif ipv een bal 



 Varia 
o Extra functies 

 2 PR-externs naar streven: 
 2 sporten ipv 1?: 3 voor, 3 onthouding, 5 tegen => blijft 1 
 2 cursussen ipv 3?: 5 onthouding, 9 tegen => blijft 3 

o Kiescomité: Lot en Hans 
 7 voor en 4 onthouding 
 Ze mogen nog een 3e man zoeken 

o Janos ging langskomen maar was hier niet… 
o Hans: soort van verkiezing voor WiNA-dag² met dan resultaten, Björn kan jij iets 

fixen? (vooral resultaten voor in Strakske) 
o Robin: zoekt nog naar sportdingen voor WiNA-dag² 
o Lot: Regelt poker voor WiNA-dag² 
o Laurens: gaat met 2 schachten affiches plakken  
o Björn: Openbaar zetten zodat An alles van ereledenactiviteit kan zien 
o Lisa: €40 voor WiNA-dag² afgehaald 

 

 


