
Vergadering 29/10/2013 
 
Aanwezig: Yasser, Robin, Alexander, Peter, Rani, Bjorn, Hélène, Konijn, Bert, Jorg, 
Karen, Lisa, Niels, Astrid, Dries 
Afwezig:  
 
Praeses: 

 herinnering FK Ribbetjesfestijn 
o maandag 4/11, Therminal 
o shift van 20u 

 herinnering eerste WWW-vergadering 
o wie tijd heeft => zoek al eens wat huisjes 

 Kaartje oma Maxime 
 Ontbijt@S9 

o 350 pannenkoeken 
 Maandag na de les in de homes (Astrid)/ op kot 
 Niels, Yasser, Dries vanaf 14u 
 Alexander, Peter, Rani, Bert, Dries, Niels vanaf 17u30 
 Pannen nodig, boter, aluminiumfolie 

o Ook cornflakes over 
o Chocolademelk 
o Shiften komen online 

 
 
Vice: 

 plastificeerapparaat 
 ereledenkaart Sjappie 

 
Penning: 

 Deadline 31 oktober DSA 
 Rekeningen Sporttoernooi der Wetenschappen 
 Rekeningen spaghetti-avond op Astrid haar rekening overschrijven 
 Rekening makro (schmink, sinterklaas) op je vakje 
 Kassa pizza-avond in orde 
 Rekening muziek SDW 

 
 
Schachtentemmer: 

 Evaluatie Voordoop 2 
o Kom op tijd 
o 2 informatici, maar Thomas was ziek 
o Tomaten zitten in ketchup 

 Voorbereiding doop (plastiek?) 
o 3 keer 6*8 m genoeg 
o Konijn doet route  

 Doopattestjes 
o Wacht tot ontgroening  ontgroeningsattestjes 

 Ongeveer 18 schachtjes 
 Nadoop ook meer buitendoop, maar laat ze douchen (en ook koud hebben, begin 

met de clash evt) 
 Op tijd zijn met je vuilzakken 



 
Feest: 

 Pizza-festijn 
 Bitterballen 

o In de diepvries  
o Kaasballetjes? 

 TOP 78: 
o Nomineren begint volgende week 
o Eerst nomineren, dan stemmen 
o Reclame maken 

 Budget galabal 
o Dj: zelfde als gewone fuif 
o Bandje: max 300 
o Hoe goedkoper dj’s enzo, hoe fancyer hapjes enz 
o Pianoman? 
o Verdeling sponsortocht bijna online  in november 

 
 
PR-Extern: 

 Bekers 
o 1001 

 Bandjes ok 
 Listminut: zien wat ze terugsturen 
 Fluovestjes evt via sponsors 

o Of in politiekantoor 
 
 
PR-Intern: 

 Foto’s op facebook? Een kleine selectie 
 Affiche voor top 78 en doop online, bitterballen eigenlijk ook bijna 

o Doop zou deze week nog moeten uithangen 
 Plakband voor Dries 

 
 
Scriptor: 

 Strakske 1 
o 250? 

 Nee, want elke keer over 
 Voor 1e keer zeker genoeg! 
 Efficiënt uitdelen 

 
 
I.T.:  

 LAN der Wetenschappen 
o Betalen na 22u30? 

 Minerva-pagina WiNA 
o Gemaild naar Matthias: ze hadden schriftelijke goedkeuring van decaan 
o Goedkeuring van decaan vragen 

 Je kan niet printen met de muis van wina2 ;) 



 
Sport: 

 Evaluatie IFT 
o 8e op de 24 
o Beter dus dan vorig jaar (9e van 19) 
o Aan meer sporten meegedaan en met meer volk 
o Voor 19u te weinig praesidia aanwezig: sport = ook wina 

 Volgende week ifk vrouwen volleybal 
o Lisa kan niet 

 Sport en spel volgende week: baseball 
 Rani wilt een trommel 

o Eventueel spandoeken of pomponnen, schmink 
 Studentenkaart meenemen naar ift 

 
Cultuur: 

 Quiz 
o zo snel mogelijk inschrijvingen 
o sponsors (prijzen) 

 kbc laat nog iets weten 
o work, work, work! 
o Alexander moet ronde kiezen 
o A3 reserveren, normaal via centauro, maar blijven zagen bij Katia Dhondt 
o Email prime op hun site 

 ERAAS 
o €13,75 

 Tentoonstelling eventueel 
o In eerste week 

Cursus:  

 Linux hopelijk morgen binnen 

 
Varia 

 overschot saus en kaas 
 Lot bedanken door haar eens gratis activiteit, clubkaart 
 Schulden Klaas 
 Danku Bert voor z’n boksjes, je krijgt een ricard van konijn 
 Bonneke peperjenever @ Lisa 
 Inschrijvingen voor massacantus zo snel mogelijk open? 
 Zwijg over financiën van WiNA tegen niet-praesidia 
 Red-bull en desperados over  interesse? Neen  
 Donderdagavond hamburgeravond van ’t Stropke in therminal 


