WiNAVergadering 15/04
Aanwezig
Verontschuldigd
Afwezig

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

Praeses
● WiNAdag 2:
○ ontbijt: in de kelder (er komt waarschijnlijk niet zoveel volk)
■ roerei met spek (8u10u): Astrid, Dries, Lot, Niels
○ tussendoor: (10u12u)
■ tafels & stoelen halen in S30
■ tap en drank halen in D’Hondt
■ stokbrood en groentjes halen
■ extra ribbetjes halen
○ klasfoto’s: er ligt een lijstje bij de barshift en ga ze ophalen en neem foto’s
○ vanaf 12u: terras (barshift)
■ pintjes & cola: €0.5
■ 12u13u30: Laurens & An
■ 13u301530u: Konijn & Lisa
■ 15u17u30: Lot & Lisa
■ 17u3019u: Niels & Annelies
■ 19u20u30: Astrid & Bjorn
■ 20u30...: iedereen opkuis
○ namiddag:
■ beerpong: betalen €0.5
■ poker (Robin & Lot kijken daarvoor): vanaf 15u (later toekomen kan ook)
■ spelletjes (iets afgeven om spel mee te krijgen)
■ sport: legt wat gerief en er is mogelijkheid tot sporten
○ BBQregeling: betalen en 3 bonnetjes krijgen in het begin (tot 17u kan er nog
worden ingeschreven)
■ 17u3019u: Hans & Felix
■ enkel vegeratiërs kunnen voor 2euro vlees opleggen
○ Woensdagvoormiddag:
■ tap en tafels en stoelen om 9u45: kom allemaal helpen
● Vat van dictee moet in de twitch gezet worden
● Shift 12urenloop:
○ als er taks moet betaald worden, dan opvullen
● truien: problemen met waar we ze gingen bestellen

○
○

=> nieuwe drukker vinden
nog eens mailen naar de personen die niet betaald hebben

Vices
● breng borden en bestek mee voor ereledenactiviteit
Quaestor
● truitjes: na een werkjaar bestellen (en die kunnen er komen)
○ sponsering: zwarte truitjes met gele opdruk (proefdruk: vragen aan sponsers als
ze er mee akkoord zijn)
● kasse voor morgen: 0.5, 6, 7, 8, 10euro
● rekening van ename (voor rugby lessen)
● 20euro van Lisa haar schulden betaald
PRinter
● affiches: kroegentocht, kiesvergadering
Prextern
● Jobbeurs: magazines in masters
○ kijk op lessenroosters: Lisa wil wel mee gaan uitdelen
○ bij klasfoto’s van de masters
○ langsgaan bij Sofie voor internet
○ mailen of bellen voor de drank in de therminal
○ broodjes
○ zet shiften online
Cursus
●
Schachtentemmer
● ontgroening: extra opdracht voor de personen die te laat komen
○ opdrachtjes
● bierbowling vastleggen!!!
Feest
● shotjesavond:
○ meer drank dan vorig jaar
○ originele benaming

Sport
● 12urenloop:

●
●

○ probeer auto te regelen
○ speciale rondes: afspreken wie rondes komt lopen (bv. Bert)
○ fritpot
○ inkopen in makro
○ shiften zijn ok
○ thema: leger
sport & spel: alle woensdagen zijn bezet
IFK finaledag: met zoveel mogelijk komen
○ activiteit aanmaken op site/fb
○ nog basket en volleybal

Cultuur
● doodle voor prekroegentocht
Scriptor
● topic zal open gaan
IT
●

infoavond voor devteam om te werken in de zomer

Cantor
● evaluatie verbroederingscantus: chemica betaald de kapotte tafel
● verbroederingscantus Leuven: nog niets van gehoord
Verkiezing
● 2de sport?: communicatie(problemen) => vorige vergadering beslist: geen extra sport
● opkomen in team? neen dat mag niet
● kiescommité: Lot, Hans, An, Lisa => voor: 14
○ =>Lot maakt affiche tegen morgen
○ blaadje met inschrijving voor stemming
○ cava voor op kiesavond (vraag ook eens aan maxim)
○ activiteit aanmaken: zet erbij dat ze statuten eens lezen
○ promotiebudget:
■ 5 A3 zwartwit affiches voor elke kandidaat
■ praeses: €25 voor waar die aan wil besteden (enkel te besteden aan zijn
eigen campagne!)
○ anticampange mag niet
○ voldoen aan statuten
Rondvraag
● Lisa zorgt voor achtergrond op ereledenactiviteit

