
WiNA Vergadering

7 Mei 2013

Aanwezigheden

Aanwezig: Lisa, Bert, Laurens, Lot, Björn, Hannes, Yasser, Robin, Niels, Ka-
ren, Felix, Peter, Alexander, Rani, Konijn, Dries, Hans, Annelies, Hélène en
Astrid

Praeses

• FK-verkiezingen, Lisa, An, Niels en Astrid gaan naar de AV en beslissen
daar.

• We hebben een cursussleutel gekregen van Maxim die al een jaar in de CB
ligt

• Er is gemaild naar de leden voor de truien

Vice

• Mail van Weedpecker beantwoorden en strakskes opsturen

• Minder ereleden dan andere jaren op activiteiten (door babyboom)

• Maak werk van het etentje voor zwanen!!

Schachtentemmer

• Nog enkele plaatsjes voor voor de bierbowling

• Zaal voor zwanenzang is in orde
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Quaestor

• Financieeloverzicht: eindafrekening van de cursussen moet nog gebeuren

• Nog geen factuur van de 12urenloop

Cultuur

• Volgend jaar op voorhand de plaatsen inlichten dat we met een bende
komen

Sport

• Nog steeds onduidelijkheid over de boeten (12UL), Robin bekijkt de mail
nog eens

• Nog geen truitjes, Robin zal nog eens mailen (tip: proshirt)

• Tevreden over dit jaar, maar volgend jaar meer vrouwen teams proberen
vinden voor IFK/IFT

• Volgend jaar in de eerste weken sport tornooi der wetenschappen

• Morgen tussen 4 vuren

Scriptor

• Strakske is bijna af

• Der zijn dit jaar meer strakskes besteld, maar het grootste deel ligt nog in
de kleine kelder. Praesidium moet nog 1 keer proberen echt de strakskes
uit te delen

• Volgend jaar minder strakskes naar het galabal meepakken

Feest

• Volgend jaar op de shotjes geen shotjes met cream jenever! (no more
paardensperma!)

• Shotjes volgend jaar buiten mixen!

• Zeker zorgen voor een galabalcomité volgend jaar

• Algemeen: timing was niet dat dit jaar
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Pr-Intern

• PLAKBAND

• Opletten welke foto’s op WiNA2 komen

Pr-Extern

• Goed gedaan dit jaar

IT

• Volgend jaar is cursusgedeelte af

Cursus

• Alles is teruggebracht

Cantor

• Janos is cantor op de zwanenzang

Rondvraag

• Peterman banner ligt op Hannes zijn kot

• Konijn wil een planning maken voor volgend jaar

• Letten op de activiteiten van Prime

Nieuw Praesidium

• Iedereen stemt voor zoeken naar Quaestor

• Schilden op linten of niet? Schild kost dubbel zoveel + deze moeten dan
nog gemaakt worden. Voor: 5, Tegen: 3, Onthouding: 5 ⇒ geen schilden

• Stof van de linten dit jaar was niet goed!

• Björn wil de puntjes weg bij IT
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