Vergadering 18/03

WiNA

Aanwezig: Niels, Alexander, Rani, Karen, Konijn, Hélène, Robin, Jorg, Astrid, Sanne,
Yasser, Lisa, Bert
Verontschuldigd: Björn, Peter
Praeses:
 Praesidiumactiviteit
o Volgorde aanpassen
o Geen grote maaltijd, enkel hapjes overal
o Björn 13u (aperitief + evt hapje) -> Home Astrid (Robin, Alexander) ->
Home Bertha (Rani) -> Bert -> Peter -> Karen + Lisa = dessert + drank
(Home Boudewijn)
o Jorg weg tussen 15u en 16u, Rani en Bert ook vroeg door
o Björn neemt cava mee -> Rani -> Bert -> Home Astrid –> enz.
o Cava, toastjes uit kelder, speculoos
 Niels vraagt morgen na de faculteitsraad aan het decanaat voor de Minervapagina
 Verbroederingscantus der wetenschappen
o Ligt nu definitief vast: paasmandag in de grote zaal
 Infodag der wetenschappen
o verdeling
 logistiek (6 à 8 man): Astrid, Dries, Lisa, Niels, Peter, (Sanne,
Laura)
 informatica (2 man): Yasser, Björn
 fysica (2 man): Robin, Alexander
o presentatie bij wiskunde en informatica
 slides door Hélène: zoals in het begin van het jaar: cursusverkoop,
wij zijn tof, enz.
 Iemand een auto? Karen heeft auto
o Bicky’s@S9
o Automaat
 Dies Natalis: veel mensen gaan, veel mensen doen shift
Vice-praeses:


Penning:
 Kilometers Hélène terugbetalen (47 km) staat al op haar schulden +
 Maxim zegt dat de laatste 2 cantussen niet betaald zijn, Lisa zegt dat ze wel al
betaald zijn
 VVN-vat
 12u-cantus: Konijn denkt 5 (dan 400 verlies)




€105 voor de cocteau voor de cava die we zelf hebben geschonken
In kassa van bierbowling zaten 10 stukken €1, 10 van 2 en 10 van 0.5

Schachtentemmer:
 Evaluatie Schachtendiner
o Tof!
o 180 bonnetjes in point final :o
o €14,2 aan de schachten
o Voor herhaling vatbaar
o Konijn als hoofdgerecht
 Evaluatie 12u-cantus
o Plezant
o Veel buitengesmeten
o Sjappie is een klootzak (sorry Sjappie!)
 Begin al te kijken voor ontgroening
Pr Intern:
 Nieuwspost voor shizzle
 Affiche voor fout streefje komt morgen
Feest:





Worstjesfeest
o straks
Foute steefje
o Lot draait en krijgt clubkaart
o Prijs voor foutst verklede persoon
Streekbierenavond
o Gemaild naar Weedpecker, maar nog niet geantwoord

Sport:








Evaluatie IFK Minivoetbal 2
o Uitgeschakeld door vrg
o Vrg zijn dikke nekken
Ifk rugby gaat wss niet door
12u-loop
o We zoeken een thema
 Beauty en the nerd (scientist)
 Cola en pepermuntjes
Sport en spel na paasvakantie
Jenevervoetbal op 13/05 ipv 14/05

Cultuur:
 Paintball
o vanaf 21 inschrijvingen is het goedkoper, dus nog eens reclame maken
 Quiz
o facebook-event!
o duidelijk maken dat inschrijving van vorig semester niet meer telt

o
o

ppt op forum zetten
Lady-Linn

Cursus:


Niels beseft dat we week 6 zijn

Pr Extern:
 Uitgeverijen en drukkers
o Standaard Boekhandel en Topcopy hebben al geantwoord
o Nog niets van multicopy
Scriptor:

IT:




Evaluatie Lan der wetenschappen
o Zeker geslaagd
o drank was €152.05 (nog te verdelen, Lisa heeft rekeningen nodig) maar
nog 4 flessen cola over + 23 blikjes redbull die we niet konden
terugbrengen.
o Misschien iets voor volgende nacht der wetenschappen of cocktailshizzle?
o Wanneer zou ik eigenlijk de factuur krijgen voor dat auditorium? (zou
normaalgezien €206.25 moeten zijn, maar het scheelt enorm veel als we
dat uiteindelijk toch niet zouden moeten betalen).
o Kassas lan hebben een post it en staan bij andere kassas: zijn al geteld
Devteam-voorstelling voor nieuwe leden

Varia:






Melk
Jims groepslessenmarathon
Is er geld voor nog iets voor de ereleden?
Feestje voor het goede doel na foute steefje
Potjes Rani en Niels zijn in orde maar nog niet gearriveerd

