
Vergadering 19/11/2013 
Aanwezig: Alexander, Konijn, Yasser, Jorg, Bert, Rani, Dries, Robin, Lisa, Hélène, Peter, Astrid 

Te laat: Niels 

Verontschuldigd: Björn 

Afwezig: Karen 

 

 
 
 
Praeses: 

 Evaluatie praesidiumactiviteit 
o Tof!! 
o rekeningetjes? Op Niels zijn vakje 

 Massacantus 
o eerste verkoopmoment, Lisa? 

 Medewerkers 
 Dries, Lisa (overdag), Konijn (overdag) 

 Kalender 2e semester 
o week 9, dus volgende week weet iedereen ong wat & wanneer volgend 

semester 
o Knokke-le-zoute-clubavond mss iets te vroeg? (Koud?) 
o Huidig concept WiNA-dag II veranderen 

 Opletten met klasfoto’s, niet enkel die dag, heel de week 
 Meest originele klasfoto in strakske ofzo 
 Ribbetjes behouden 
 Denk aan fototoestel, kwaliteit? 
 Als verandering = verbetering, dan  

o Kroegentocht niet op dinsdag (ook voorafgaan (week of 2-3 ervoor) door 
praesidiumtocht om gratis drank te verkrijgen) 

o Tentoonstelling After-images? Vervangen door Cultour-stuff 
o Quiz! 
o Schaatsen? 
o Ereledenactiviteit 

 Eventueel nieuwe bbq 
o Hoes voor erover, zodat ze niet te snel roest en doorzakt 
o Evntueel vastketenen met zot 

 Automaat stond heel het weekend open? 
 
 
Vice: 

 activiteiten met subsidies (jaarverslag) volgt 
 
Penning: 

 Deadline 1 december subsidies 
 Evaluatie bitterballen: 

o Zonder vat: +41.6 
o Met vat: -138,4 
o Vorig jaar: -135 ofzoiets 



 Massacantus 
o kaartenverkoop niet vergeten 
o wnr kunnen leden kopen? Vnv in de cb 

 aankondigen voor volgende week 
 
 
Schachtentemmer: 

 Straks doopvergadering 
o Bespreking buitendoop 

 Nadoop 
o Traditionele Engelse liedjes? 
o gerief voor vuil maken schachten 
o look 

 Guidorolling 
o Volgende week donderdag 

 
Sport: 

 IFK’s 
o Minivoetbal: 0-25 tegen Hilok (verloren) 
o Judo: 18u15 deze avond 

 Voetbalmatch KAA Gent - OH Leuven 
o studentenkaart niet vergeten! 
o €5 aan Robin betalen 
o hoeveel volk? 
o €2/pint, eigen drank niet toegelaten 

 Op voorhand jenever zuipen 
o 2 mannen van leuven 

 
Cultuur: 

 Muziek: ERAAS 
o meer reclame maken! 
o Vanavond op clubavond 
o Tickets online bestellen? Via Lisa 

 Karaoke  
o Vraag om evt te reserveren dat het voor ons helemaal alleen is zodat we 

niet moeten wachten tot het zingen 
o 0486 56 32 23 

 
Cursus:  

 Rapportering De Nobele 
o al gecontroleerd? Straks 
o 12/12 evaluatie bij Story 

 Cursussen terugbrengen 
o Verkeerd gedrukte, die niet zijn aangerekend: worden terug opgehaald 
o datum? 
o op site? 

 Afsraken nakomen met studenten (Klaas, Kiefer, …) 
 Studeren@S9 

o Te laat: 3 weken op voorhand lokaal reserveren 
o Niet zo veel interesse 
o Niet meer in 1e semester, wel evt in 2e semester 
o Tips geven om te blokken 



 
Feest: 

 Vanavond Top 78 
o blaadjes niet vergeten afdrukken 
o allemaal afkomen 

 Galabal: sponsortocht 
o Contractjes liggen op feestjes hun vakje 

 Cocktailavond 
o Verhoudingen (vorig jaar) staan op wiki 
o Zelfde cocktails als vorig jaar? 
o Appel kwadraat was niet lekker  
o Kijk of jenever erin moet (Alexander – contract - Peterman) 

 Evaluatie bitterballen 
o Frietpot vullen met frietvet tot aan het streepje 
o Sowieso à volonté, niet meer per portie 
o Konijn heeft veel gespouwd 

 Galabal 
o Beginnen! 
o Bandje zoeken? 
o Lisa heeft nr van iemand die piano speelt en zingt 
o In laatste week eerste semester rondgaan om reclame te maken 

 
 
PR-Extern: 

 Lijst sponsors staat op forum 

 
 
PR-Intern: 

 Morgen affiche nadoop ophangen 
 Facebook: denk 2 keer na voor je antwoordt op een bericht 
 Affiche cocktailavond, karaoke 

 
 
Scriptor: 

 Strakske 
o ad fundum-wedstrijd 

 Pin-up praesidium 
 
 
I.T.:  

 Codesprint 
o Op Niels z’n kot 

 Minerva-pagina WiNA 
o mail: Veronique heeft gederpt 

 
 
Varia: 

 al 37,5 moeten betalen voor auditoria? 
 Ifk volleybal: Peter, Jorg (misschien) 



 WiNA-truien? Ja, opnieuw Ghent University 
o Nu op site zetten om te bestellen, dan tijdens blok bestelling 

 
 


