Vergadering 12/02
Aanwezig: Niels, Astrid, Alexander, Robin, Yasser, Björn, Dries, Konijn, Rani, Bert
Afwezig:
Te laat:
Verontschuldigd: Jorg, Lisa, Peter, Héléne
Praeses:
 Dag vergaderingen 2e semester
o Liefst dinsdagavond, gemakkelijk voor de feestactiviteiten: Ok!
 Overschot guidogidsen
o Al het eten/drinken is in een aparte bak gedaan
o Kunnen we gebruiken voor vergaderingen
 WiNA-hoodies
o Deadline: eind februari
o mailen naar praeses@wina.ugent.be
o reclame maken
o modellen aan de rector
 Verslag RSCB2
o RSCB3 op 27/2, 19u
o Mens night op 27 maart (bierbowling). Vrouwen niet binnen voor 1u
o 24u van de CB. Fb-event moet tegen 27/2 gemaakt zijn
 12u – 14u: Gavergild: Broodjes + kleine activiteit
 14u – 16u: Hortecta: Duo blind bierproeven
 16u – 18u: Abnormalia: ?
 17u - ? : Ledebergse: Turkse shit + toogsleren
 18u - ? : Stropke: Hotdogs + activiteit
 20u – 21u: SK: ?
 20u – 5u: DJ Nick
 5u – 7u: Maxim: Ontbijt
 7u – 9u: Zandloper: Karaoke
 9u – 12u: Moeder Canard: Cantus
o Ladies night: 24/4. Probleem: ontgroening, 2 mensen sturen
o Closing night: 30/6
o Maxim kijkt voor WC-rol houder shizzle en haken voor de vlag in de grote
zaal
 WWW
o Bree heeft afgebeld
o WWW-comité blijft nog 5 minuutjes
 Infodag ICC
o 29 maart, 9u30 tot 16u (opkuis inclusief)
o Dit jaar verzorgen wij ook de bar/de broodjes + flyers
o Niels kijkt of we geen presentatie mogen geven zoals vroeger bij
Informaica
Vice-praeses:
 Ereledenactiviteit
o Inschrijvingen openzetten

o

Ligt vast

Penning:
 Schachten nadoop
o Contractjes
o Dringend!!
 Budgetoverzicht 1e semester gevraagd (:
 Waarschijnlijk binnenkort vergadering met de wetenschapspraesessen +
penningen
o einde rekening der wetenschappen
o terugbetalen guidogidsen
 Winst cocktailavond?
 Schulden? Ze kloppen al een tijdje niet meer
o Oa. praesidiumactiviteit
 Rekeningen van de cursussen van het eerste semester zijn nog niet betaald!
 Contract voor bierbowling?
o Is het mogelijk om mee te doen aan de bierbowling zonder bier te drinken?
 Mag Robin trakteren voor de sporters op het ifk? (maandag is al ifk!)
Schachtentemmer:
 Evaluatie massacantus
o Paar mensen zijn niet afgekomen. Niels heeft hun potten nog
o Joshua, Louis
o Het duurde lang eer we bier kregen
o Let er op dat er geen emmers verloren gaan!
o Was de emmers af nadat ze gebruikt zijn!
o De vlag ligt op Lucas zijn kot
 Vriendjes- en familiecantus
o Boekskes voor mensen zonder codex
o Geplastificeerd?
o Spaar Niels een beetje
o Er komt een ereledenraad om te weten of Dries ontbost wordt
o Tim zijn mama komt toch niet mee
 Bierbowling
o ook mogelijk op water/cola?
 Onbeperkt?
o Lisa?
 De schachten zuipen te veel!
Feest:




Evaluatie jeneverjolijt
o de 60 flessen zijn opgeraakt, whut?
 Again: schachten zuipen te veel
o rekening naar peterman
o Als je ziet dat mensen te zat zijn, geef ze geen jenever meer (als je shift
hebt)
Galabal
o Affiches/kaartjes enz
 Zijn in productie
 Niels haalt ze in het winkeltje

Sponsortochten
 Niet gedaan: delhaize; Lisa & Karen
 Nog pepsi-café checken (Niels)
 Sponsors: logo’s enz moeten we doorgestuurd worden
o bandje
 Soundcheck!
o Ontbijt
 We moeten buiten om 4u
 Geen ontbijt
o opkuis volgende dag
o prijs pro-praesidia
Nacht der Wetenschappen
o Shiftenlijsten
o We hebben elk uur een shift
o Astrid kan niet voor 12u, liefst ook niet na 2u (:
Soirée Knokke-le-zoute
o Affiche wordt gemaakt
o Concept: chique
o Verplicht de schachten verkleed te zijn
o Praesidium doet daar ook zijn best voor
o





Sport:






Evaluatie ifk veldvoetbal
o 4-0 verloren (dat is goed!)
Evaluatie skireis
o Goeie après-ski
o Communicatie kon iets beter
o Opmerkingen doorgeven aan Robin die dat door zal geven aan Simon
o Beter dan vorig jaar (met skikot)
Schaatsen
o Geen inschrijvingen, kom gewoon af
IFK Volleybal
o Een bak trakteren

Cultuur:
 Danslessen
o Onder leiding van Hélene
o Niels moet dringend op zoek naar danspartner :p
o 20/02 en 26/02
o V2 (Centauro werkt!)
 Cultour-aanbod
o Parseval (opera): wss niet zo’n goed idee
o Lady Linn
o Kraantje papi
 Paintball
o We hebben korting enzo
o Inschrijvingen
 Quiz
o reservatie A3
o drank bestellen

o

nog eens vragen kijken enz

Cursus:
 Cursusproblemen
o Er zijn elk jaar problemen
o 5 van de 10 boeken problemen :o
o Gewoon tegen de prof zeggen dat boeken uit druk zijn genomen
o Te laat is te laat he
 Prijzen een beetje gegokt
Pr Extern:
 Jobbeurs
 Een bedrijf wil via ons labojassen en –brillen doorverkopen
o Contract van 3 jaar onmogelijk (max 1 academiejaar)
o Enkel eerstejaars hebben kiel nodig
o We zouden te veel moeite hebben om die te verkopen
o Niet op ingaan dus
Pr Intern:
 Affiches
o Dries neemt het deze week over
 Volgende week gaan we langs in zoveel mogelijk lessen
o Misschien maakt Hélène een presentatie?
 Reclame voor galabal
o In kostuum en in kleedjes
Scriptor:
 Galabalstrakske
o Sponsors
 Lijstje moet up-to-date zijn, zodat die mannen niet klagen
o Woordje
o Nerdy pick-up tricks
 For Science
o Eten en drinken maken zonder afwas
o Yasser heeft schachten nodig
 Feestjes: gewoon verslag over afgelopen feestweken
IT:





Lan der wetenschappen
o Mag echt niet tijdens de clubavond liggen
o 11 maart (clubavond, helaas)
o Kom eerst naar cb, dan naar lan of omgekeerd
Grootte spotlights
o Komt door verschil breedbeeld en gewoon scherm
Gotcha
o 10 maart - 6 april
o 4 weken

Nog enkele spuitjes in het cursuskot, maar laat de spelers in het vervolg
zelf voor iets zorgen
Devteam
o dringend nieuwe leden nodig (enige actieve WiNA-leden zijn Björn en
Niels)
o Studiewiki is momenteel de grote to-do
Extra info galabalsite
o Vegetarisch eten
o





Varia:




VVN-cantus
o Beetje verbroederen met de werkgroepen
Ontbossing Jorg/Rani

