
Vergadering 25/02 
 
 
Aanwezig: Niels, Alexander, Yasser, Bert, Dries, Robin, Peter, Lisa, Astrid, Jorg, Hélène 
Afwezig:  
Te laat: Konijn (verontschuldigd), Björn 
Verontschuldigd:  
 
 
Praeses: 

 WiNA-hoodies 
o Deadline binnen 3 dagen 
o vanavond nog eens reclame maken 
o mailen naar praeses@wina.ugent.be 

 WWW 
o 21-23 maart lukt echt niet (bezet, mensen willen geen 

studentenvereniging) 
o weeekend van 4-6 april: chiro Gierst-Kessel 

 veel mensen kunnen niet 
 Praesidiumactiviteit 

o Weekend van 21-23 maart misschien? (dies natalis of dag erna) 
 Wie kan: Rani weet het niet, Astrid mischien 

o Liever in Gent of doen we keer zot en gaan we naar pretpark (maar dan 
bijbetalen) 

o budget vorig jaar om kosten te ramen: €2 per man, maar €10 is in principe 
wel mogelijk 

 reken eerst vorige activiteit uit  
 alles samen (eten enz)+ €10 korting! 

 WiNA 75 Potten 
o Verkopen op 12-u cantus en ontgroening aan €1 per pot 
o Laat weten op forum 

 Verslag vergadering der wetenschapspraesessen 
o Verbroederingscantus op krokusmaandag, maar gaat ondertss mss toch 

niet door 
 Salamander niet open (groot genoeg) 
 Kijken voor andere plaats 

o Lisa kijkt of ze de betalingen van de guidogidsen van iedereen doorkrijgt 
 
 
Vice-praeses: 

 An vraagt of ze na 10€ lidmaatschap niet gewoon €15 mag betalen ipv €25 om 
erelid te zijn: ja 

 Al 6 inschrijvingen voor ereledenactiviteit 
 
 
Penning: 

 Winst cocktailavond: €50 winst 
 jeneveravond: wordt morgen op forum gepost 
 Schachten nadoop 

o Contractjes: Robin kijkt hiervoor 
o Doormailen is voldoende 



 Budgetoverzicht 1e semester: volgende week 
 Hoeveel vaten over bij Maxim? 

o Hij beweert 0, lijkt nochtans vrij onwaarschijnlijk 
o Lisa denkt 2 
o Normaal ook nog één van sponsoring galabal 

 Galabal gratis voor praesidium? Ja, maar geen korting voor partners 
 VVN heeft nog 1/3 vat over van hun cantus 

o Ze willen iets kleins in de plaats 
o Aïki-noodles! 

 Als je iets wil vragen aan Lisa, vraag het dan in woorden en niet in mails die niet 
zeggen 

 Rekening Story ook in orde 
 
 
Schachtentemmer: 

 Evaluatie vriendjes- en familiecantus 
o Geslaagd, behalve Vekkers: waarom? 
o Schachtjes waren braaf 
o Michiel moet leren geen scheten te laten! 
o Sleutel is terug binnen 

 Bierbowling 
o 38 inschrijvingen 
o 7 banen 
o frisdrank: regeling blijft zoals vorige week 

 Schachtendiner 
o Vanavond gaat Robin naar LeBleu of datum in orde is 
o Schachten zijn al volop bezig met menu’s maken 
o Schachtjes zijn de max! 

 
 
 
Pr Intern: 

 Evaluatie langsgaan in de lessen 
o 4 lessen gedaan 
o Nog geen kaarten verkocht 

 Aparte weekmeel voor galabal zelf 
 Apart aan het cursuskot kaarten gaan verkopen 
 Reclame maken op facebook 

o Zet uzelf alstublieft op aanwezig 
o bvb. er staat maar 18 man op aanwezig vnv (björn, robin, peter, bert, 

yasser, lisa, alexander komen allemaal niet dan?) 
 PR Intern zegt hallo 

 
 
Feest: 

 Galabal 
o reclame (maar 33 aanwezigen op facebook <-> 108 vorig jaar) 
o diner 
o praesidium verkoopt 10 kaarten en houdt het geld bij tot op het galabal 
o reclame bij ereleden 
o sabam achteraf betalen, is wel in orde 
o auto nodig 



 Evaluatie Nacht der Wetenschappen 
o Schatting €120 per kring winst 
o Cocktails mochten iets langer duren, maar dat is afwegen natuurlijk 
o Bekertjes vullen tot aan de rand met ijs 
o Evt volgend jaar: we verkopen tot zo laat bonnetjes, desnoods drankkaart 
o Afscheurbare bonnetjes 
o Verkoop evenveel bonnetjes (of iets meer) als dat er drank is (je hebt 

hoeveelheid drank uitgerekend) 
o Schachten kunnen niet zuipen. Again. 
o Yasser is een theepot 

 Soirée Knokke-le-zoute 
o we mogen ⅓ vat hebben van VVN. Ze vragen wel een kleine zelf-te-kiezen 

vergoeding (zie penning) 
o + rest van de cantus 

 
 
Sport: 

 Evaluatie schaatsen 
o Euhm… 
o 3 man? 

 Evaluatie IFK Tafeltennis 
o Vrij goed 

 Volgende woensdag: ifk zwemmen 20u15 
 Laat schachten een spandoek maken voor ifk zwemmen 
 12u-loop 

o Robin heeft afgesproken met andere wetenschappers 
o 6 maart moet alles binnen (grootte tent en schatting aantal vaten, wel 

afhankelijk van het weer) 
 
 
Cultuur: 

 Evaluatie Dansles 1 
o 6 man? 

 Cultour-aanbod 
o Lady Lynn: 9 tickets, we kijken nog voor één extra ticket 

 Paintball 
o Nog niet gemaild 

 Quiz 
o Niels heeft iets op fb gepost 
o 19 maart kan niet in A3 
o Emmy Noether? Desnoods minder ploegen 

 Tous-chez 
 
 
Cursus: 

  

 
 
Pr Extern: 

 Klachten Skyline 



o er komt volgens hen veel minder volk af als vroeger 
o als het zo doorgaat willen ze volgend jaar niet meer sponsoren 
o om 2u was skyline dicht vrijdag 
o vraag je korting als je ze expliciet vraagt 

 Pizzahut-bonnen 
o Niels heeft via-via gehoord dat het mogelijk is om pizzahut-bonnen te 

krijgen 
 Vorige week kbc-student night 

o Wij krijgen daar blijkbaar tickets voor 
o Jorg heeft voor ons meegedaan, maar verloren 

 
 
Scriptor: 

 Galabalstrakske 
o woordje van de praeses 

 covers weedpecker 
 
 
IT: 

 Lan der wetenschappen 
o reservatie A3 in orde 
o Inkom €3 + gratis drankje 

 Devteam / Codesprint 
 Gotcha 

o Inschrijvingen staan open 
 Covers weedpecker 

 
 
Varia: 

 Potje Jorg in orde! 
 Biologen werken met topcopy ipv de Nobele en zijn daar zeer tevreden over! 


