Vergadering 26/03

WiNA

Aanwezig: Niels, Karen, Yasser, Björn, Dries, Robin, Alexander, Konijn, Peter, Jorg,
Astrid
Afwezig:
Verontschuldigd: Lisa, Bert, Hélène
Te laat:
Praeses:
 Evaluatie praesidiumactiviteit
o was tof
o hoera voor Astrid in Wonderland!
 Minerva-pagina aangevraagd
o Veronique De Bruyne (decanaat) liet weten dat dat wel moet lukken
 Verbroederingscantus der wetenschappen
o WiNA doet het 2e deel samen met de cantor van GBK (Arno)
o Lot kijkt voor haar deel
o waarschijnlijk 20 man per kring => inschrijvingen
 Infodag der wetenschappen
o verdeling is in orde gekomen: Peck komt mee helpen bij
informaticastandje
o presentatie: ok voor iedereen? dan stuurt Niels ze door
o affiches van activiteiten meepakken
 liefst de iets deftigere (quiz, pizza-avond, paintball, galabal…)
o Informatica-peoples moeten cursussen en boeken meepakken van 1e
bach
o 8u30 in ICC!
 Mail FMF
o Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging, de WiNA van de
Nederlandse Universiteit Groningen
o Vragen of we geïnteresseerd zijn in een uitwisseling
o zij zijn wel eens geïnteresseerd in een cantus => uitnodigen op de
verbroederingscantus of zelfs de vacantus?
o Praesidium volgend jaar
 Lustrum - WiNA 80
o Grote vergadering waarop iedereen uitgenodigd is en waarop het
lustrumcomité zal worden samengesteld
 uitnodigingen: Niels & Astrid
 datum: dag van de arbeid? (1 mei)
o Brainstormen! Ideeën voor activiteiten, archief doorsnuisteren, oud-leden
contacteren
o IT: wie kan er momenteel (niet) op het Lustrumforum?
 Bicky’s@S9
o prijs: 1,5€ ok? Lisa?
o aantal: vorig jaar 240
o morgen naar de makro
o diepvries terug aanzetten









Verkiezingen
o Kiesvergadering op maandag 28 april (2e week na de paasvakantie):
goedgekeurd? Unaniem akkoord
o Verkiezingen op maandag 5 mei: goedgekeurd? Ok + shotjesavond
o Kiescomité: Niels, Lisa?, Pietje?
 Ten minste 3 mensen, ten hoogste 5 mensen die zelf geen
kandidaat zijn bij de verkiezingen
 Kijken erop toe dat de verkiezingen correct verlopen (geen anticampagne)
o Mensen die volgend jaar in het praesidium willen zitten, maar geen
ervaring hebben: nodig ze al eens uit op een praesidiumvergadering
Ghent University-truien
o De gewone voorraad was op, nieuwe truien konden pas binnen 2 maand
geleverd worden, dus ze hebben ter vervanging de vintage versie
aangeboden
o die is normaal nog eens €5 duurder, dus aanbod aangenomen
BBQ’s
o Compleet om zeep, bbq’s moeten echt binnen blijven staan
o De roosters zijn ook op een mysterieuze manier uit de kleine kelder
geraakt
o Niels heeft al eens gekeken voor goedkope bbq bij Nick (StuW), maar dat
lijkt op niets uit te draaien
o zijn er mensen die nog een oude bbq hebben staan?
o Zonee, dan kijken we voor nieuwe (vice?)
Ribbetjes@S9
o Sommigen vragen er toch nog gewoon WiNA-dag 2 van te maken
o Probleem als er weeral weinig volk is, problemen met weer
o Klasfoto’s liefst op meerdere dagen
o Robin wil beerpong-toernooi
o Het wordt een nieuwe WiNA-dag, beginnen rond 15u; beerpong (Robin
kijkt hiervoor); ribbetjes
o Inschrijvingen!

Vice-praeses:
 Zwanenzangen
o zwanen contacteren
o etentje vastleggen
 Wietse, Felix, Reuse, Jarn, Niels vn Santen
Penning:
 Voorschot paintball terugbetaald
 Winst/verlies Worstjesfeest
 Schulden


Schachtentemmer:
 Ontgroening
o vergadering doopcomité maandag om 17u30
o verkleedopdrachten

o

Schachten die niet waard zijn ontgroend te worden, dienen medegedeeld
worden

Pr Intern:
 Foto’s op de site
 Idee naar volgend jaar toe: PR-Intern en PR-extern terug samenvoegen
o nu lukt dat niet meer (te laat om statuten nog aan te passen)
o goed idee
 Fototoestel voor klasfoto’s, deftig ding?
 Meer foto’s op facebook! Actief mee bezig zijn + censureren
Feest:










Evaluatie Worstjesfeest
o Triestig
o Ze zijn op geraakt, enkel omdat er twee cantussen bezig waren
o Schachten waren er niet wegens zware avond ervoor
Evaluatie Foute steefje
o Niet zo denderend
o Misschien activiteiten wat later laten beginnen
Streekbierenavond
o Nu 10 bieren
o Enkel volledige bakken terugbrengen
o Misschien te veel bier voor te weinig man
o Glazen? 60
o Kaasjes en salami’s
Aanwezigheid op feestactiviteiten
Reclame feestactiviteiten
facebook: vriendjes uitnodigen
o maak een lijst van WiNA-mensen op facebook die ge kunt uitnodigen

Sport:






12u-loop
o SOS thema
 De anderen vinden ons thema cliché
 Onderwaterwereld???
 Het is te dringend, gewoon nemen wat er te nemen valt
IFK Rugby
IFK Badminton
o Robin was het uit het oog verloren
Sport-en-spel
o Volgende week: voetbal

Cultuur:
 Evaluatie Paintball
o Heel tof
o Pijnlijk
o Volgend jaar ook
o Arthur komt niet af







Lady Linn
o Nog 5 kaarten
o Vertrekken aan s9
o 20u15
Quiz
o Drank
 Evenveel als vorig jaar
 Wij hebben enkele plateau’s, vragen aan Dhondt
 Laten leveren kost geld
 Auto?
 Om 19u zeker er zijn!
 Shiftenlijst
o Prijzen
 Natura-sponsoring
schaaktoernooi
o met Politea
o tegen volgende vergadering

Cursus:
 Spontante leveringen zonder dat iemand van het praesidium kan ontvangen
o kan echt niet meer
o (beleefd) mailtje sturen dat het echt niet de bedoeling is dat dat onbewaakt
wordt achtergelaten
Pr Extern:
 Topcopy
o Enthousiast
o Alles wordt in zakjes gestoken worden
 PRIME krijgt Brownies van Quetzal
Scriptor:
 For Science: wat en wanneer?
IT:



Devteam-voorstelling voor nieuwe leden
1 april
o geheim :D

Varia:






Oproep voor geïnteresseerden in studentenvertegenwoordiging: StuW, GSR, ...
Niels heeft zijn potje mee
Niels heeft honger
Niels had wat variapuntjes nodig omdat hij aan 4 pagina’s voorbereiding wou
geraken. Check!
Dries heeft de clubkaart voor Lot zelf betaald

