
WiNA 
Vergadering 6/05 
 
Aanwezig: Niels, Astrid, Bert, Karen, Dries, Yasser, Robin, Alexander, Konijn, Hélène, Björn, 
Rani, Lisa, Jorg 
Afwezig: Peter 
Verontschuldigd:  
Te laat:  
 
Praeses: 

● VerkiezingsAV FK 
○ morgen 
○ Maxim 

■ draait rond de pot 
■ veel verantwoordelijkheid 
■ positief: verandering AV’s 

○ Jens 
■ veel commité’s, goed in het naar buiten brengen van fk 
■ 12u-loop ter sprake brengen in verband met electriciteit 

● S5 studentenlokalen 
○ 2 lokalen voor studentenverenigingen 
○ GBK krijgt hun lokaal in ledeganck mss niet terug 
○ overleg tussen stuw en praesessen volgend jaar 
○ als wij onze lokalen kunnen houden, geen probleem voor ons 

● Woordje van de praeses! 
 
Vice-praeses: 

● Zwanenzang 
○ budget voor menu: 20 a 30 per man 
○ dates  

● Oude-zakkencantus 
○ Lisa kijkt ervoor 

 
Penning: 

● Winst/verlies laatste activiteiten 
○ verbroederingcantus 104 verlies per kring 

● 15 mei subsidies indienen 
○ Strakske: factuur zo snel mogelijk op Lisa haar vakje 

● Lisa maakt bestand met alle kosten van gemeenschappelijke wetenschapsactiviteiten, 
we moeten nog veel krijgen van andere kringen 

○ dat ze moeten opletten aan wie ze het geld geven 
● zichtrekening is leeg: zeg het Lisa op voorhand of ga zelf naar de bank (overschrijven 

tussen eigen rekeningen) 
● Woordje van de praeses! 

 



Schachtentemmer: 
● Zwanenzang is dag vervroegd (30 juni) 
● Justine wordt ontgroend: enkele opdrachtjes tijdens cantus 
● glazen moeten gebroken worden 

 
Pr Intern: 

● Affiche jenevervoetbal: niet nodig 
○ activiteit en facebookactiviteit aanmaken 
○ enkel voor wina-leden! 

 
Feest: 

● Shotjesavond 
○ straks 
○ cava meepakken! 

 
Sport: 

● Evaluatie 12u-loop 
○ draag de praeses! 
○ elektriciteit viel soms uit → we hebben hamburgers over 
○ 1500 bitterballen zijn op :D 
○ lichten voor als het donker wordt (wel meer elektriciteit nodig dan) 
○ te weinig bekers  
○ we krijgen GRATIS bekers dus niet komen 
○ we zijn 4e, dus uiteindelijk 5e in eindstand 

● Sport-en-spel 
○ baseball morgen 

● Jenevervoetbal 
○ facebookactiviteit 
○ drank in de kelder 
○ we zijn niet vies van elkaar 
○ verse kleren meenemen 
○ Robin is scheidsrechter, maar Robin mag geen fles op zijn eigen opdrinken! 
○ truitjes 

woordje: hou het kort 
 
Cultuur: 

●  
 
Cursus: 

● Retour 
○ Rani gaat straks antwoorden 
○ Bert kan wel in de voormiddag 
○ kassa van het cursuskot op Lisa haar vakje 

 
Pr Extern: 

● Offertes 
○ Standaard Boekhandel 



○ TopCopy 
● Phone-repair 

○ mail komt eraan 
 
Scriptor: 

● Strakske 
○ geen for science meer 
○ woordje van de praeses! 
○ verslag van sport! 
○ nog online zetten 

● Starterke niet meer mogelijk 
○ nieuwe studenten krijgen geen apart mapje meer per richting 
○ dus nu zakje voor elke student 
○ we kunnen wel nieuwspost maken ofzo 
○ misschien met subsidies: op infodag der wetenschappen 
○ site uitbreiden: wina.ugent.be/nieuwestudenten met alle info 

 
IT: 

● Devteam-rondgang 
○ voor volgende week 

 
Varia: 

● het is onze laatste vergadering :( 
● Sam zijn pot 
● morgen cocktailavond van Ledebergse 
● Dries heeft Lisa nog altijd niet betaald 
● morgen vat na AV 


