Vergadering
Aanwezig: Michiel DW, Jake, Sarah, Laura, Konijn, Alexander, Bertje, Davit, Robin, Xeno,
Karen, Sam, Lucas, Rani, Jorg, Dries, Astrid
Verontschuldigd:
Afwezig:
Te laat: Isaiah
Praeses
● Michiel trakteert!!!
● Evaluatie introdag
○ Enthousiaste eerstejaars
○ Eerstejaars vinden de weg niet naar computerlokaal, cursussen
○ pijltjes hangen volgend jaar?
○ Ook een shift begeleiden naar de inschrijvingen en'uitleggen hoe je in te
schrijven op de wina site'
○ Iets te veel broodjes?
■ Beter 20 over dan eerstejaars zonder eten.
■ Geen probleem dus
■ Volgend jaar kijken voor sponsoring bakker (zie GBK)
● Evaluatie WiNA dag
○ Reuze 4 op een rij
■ nog dingen besteld bij stad gent
■ stad kent wina niet, wel 'Wiskunde Informatica Natuurkunde'
■ Uiteindelijk geen tijd om er nog achter te gaan.
○ Om 14u beginnen: nuttig?
■ Nu te basic
■ meer entertainment, reclame, beerpongtoernooi voor in de namiddag
● maar een echt toernooi é
● Evaluatie Spaghetti+meter+peteravond
○ Eten was goed
○ Water was op tijd warm
○ minder klagend volk
○ minder panikeren ook over de hoeveelheden
○ Vaat tussendoor doen is een topplan
○ Winst ofwa!!
○ systeem peter meter?
■ In orde
○ Dankuwel Astrid!
○ Goeie verschuiving van de praeses naar de cultuur
○ Lucas: op tijd vragen om auto's enzo!!
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■ In t algemeen eiglijk: op tijd vragen jonges!!
Iedereen krijgt fk-mails?
○ In orde
verslag RSCB
○ respect voor maxim zijn café
○ mee alles in de oog houden (meestal maar 1 barman)
○ zelf ingrijpen is niet nodig, gewoon laten weten aan de barman
○ in geval van geweld: rustig en zachthandig buiten smijten
○ Overal camera's
■ moest er iets gebeuren, direct gaan melden, dan schrijven ze het uur op
○ AB ook in de CB
■ clubavond op maandag
■ heel jaar op proef
■ wel discriminerend voor westvlamingen, de smerigaards!
○ Agenda van de CB werd overlopen
■ Wat meer canard activiteiten meedoen?
WiNA 80
○ Comité?
○ Iedereen een mails sturen?
■ Of vergadering plannen
○ FB-groep?
“Hoe stuur ik mails met @wina.ugent.be” 1.0.1
○ google that bitches!!
Probeer er op tijd te zijn en gewoon al te zijn als we dingen afspreken! Zet die dingen
mss in je agenda? (Wat een idee seg! ;))
○ trakteren?
○ Klaarzetten voor introdag enzo; OP TIJD ZIJN!!
Opkuisen grote kelder en hem terug openzetten (indien het goodiebagoverschot in het
cursuskot past)
○ kelder gaat open
○ Danku konijn om de keldern op te kuisen
○ Automaat wordt ook bijgevuld
Verbroederingscantus CB
○ 7 man mogen gaan
○ Jorg, Lot zeker
○ Dries, Rani, Konijn, Alexander, Sam en (Xeno)
■ Eerst vragen voor extra plaats!
○ Volgende week donderdag
○ Konijn vreest voor een watervergiftiging
Doopdecreetafspraak (als we er al iets over gehoord hebben tegen dinsdag)
○ valt samen met vergadering ( verzetten maybe?) → done, vergadering om 18u ;)
○ Verslag doopdecreet
■ Marathonschacht mag
■ Suggesties worden in het rond gesmeten
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●

Vice
●
●
●

■ te lezen op FK-Intranet
■ Discussie over het nut van marathonschacht
● boeie!!!!
Invullen centauro document
○ om lokalen te reserveren
Sleutels die normaal in de kleine kelder moeten liggen
○ als ge iets open doet, zorg ervoor dat de sleutel terug in de kleine kelder ligt
○ Laat ook geen sleutels op de deur steken
○ Laura laat de sleutel bijmaken
■ niet die van de kleine kelder
Guidopaklevering
○ er komen nog zakskes morgenmiddag
■ voor Dries, Jorg, Chiara, Rani
■ Worden dus NIET uitgedeeld zonder guidogids

mail verstuurd
○ penning: laten weten als er iemand erelidgeld betaald heeft.
Wie heeft er eigenlijk het vorig verslag gelezen?
○ iedereen weet waar dat te vinden is?
Lijst ereleden in kassa spaghettiavond?
○ Lisa platinum + betaald

Penning
● Beiaardcantus betalen: praktisch?
○ Vanavond verkopen
○ iedereen betaalt (niet op de schulden)
○ We krijgen er wss nog zeker 5 bij dus iedereen kan mee
○ vergeet de de lijst van ingechrevenene en kassa niet
○ volgende week woensdag
● Konijn heeft gerekend!!!
● Alexander kijkt nog eens voor het kbc-bakje
○ en de wetenschapspenningen: eerst mailen, dan zagen.
○ En de nobele
PR
●

●

Nieuwe sponsors
○ Delicious Corner
■ pita aan de hoek aant uz
■ 10 procent korting
■ reclame; strakske, website, weekmeel
WEEKMEEL
○ sponsors kloppen precies niet helemaal
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op donderdag aanmaken
■ dan kan iedereen die nalezen
FOTO’S
○ Niet alles op fb (geen 1000'en)
○ vanavond komen ze op wina2
○ fototoestel
■ altijd bijhebben
■ sarah trekt heel graag foto's
● maar echt heel graag é
■ sportoernooi en fuif ook
■ En direct op de site, geen week wachten
KBC-VLAG
○ we willen een wina-auto
○ pr, zorgt daar es voor
Affiches
○ streekbierenavond!!!
■ morgen afdrukken en ophangen
○ en smsen, dan zien ze dat direct
○ Affiche streekbieren drukken en ophangen!
Peterman is verlengd
○ al de rest ook
overpoort komt er ook nog
Ook nog kijken voor iets specifieks in t strakske
Fotos ook per activiteit in een andere map
Jake wil heel graag barshifts doen
○ maar echt heel graag!!
○ saloonpraeses?
Muziek enzo: pas op voor sabam

Feest
● Openingsfuif
○ alles Is geregeld
○ iedereen is om 21u30 aanwezig
○ alexander zorgt voor kassa's
○ plots 800 mensen meer uitgenodigd: door wie??
○ 1 euro voor de vestiaire
○ alcoholstiften, vestiairebonnekes (nummer ook op hun hand)
○ plakband niet vergeten
○ prijslijst
○ shiftenlijst afdrukken (3 keer) en ophangen
● streekbierenavond → Goed afspreken met Maxim want hij wist het toch niet goed
○ karen heeft besteld
○ 13 bakken
○ vorig jaar maar 8 verkocht

●

■ na de streekbierenavond: alles naar konijn zijn kot
■ oppassen met glas in de overpoort
■ mensen krijgen bakshift (om bakken weg te doen dus)
○ Maxim vond geers een veel beter idee
■ afspreken om s middags in te laden enzo
Galabal
○ karen is ne mutten
○ Karen heeft een zaal
■ ong. 200 man
■ al gemaild enzo
■ datum ok
■ met terras
● vuurkorven en lounge op het terras
○ vuurkorven zijn ne merde
○ regen?
■ Prijs?
■ Drankprijs ook eens kijken
○ met de wetenschappen samen.
○ Karen kan ook een zotte dj fixen (denkt ze)
■ wel cool
■ maar kijken wa da kost
■ eens voor horen

Sport
● Sporttoernooi der wetenschappen
○ Robin gaat morgen naar de macro
○ jutezakken in de kelder?
○ Tent?
■ We hebben maar 1 tent (voor de DJ-set)
■ als t niet regent: dan komt alles goed
■ shiftuitleg
● 3 veldjes voor de sporten
● touwtrekken
● jutezak + krachtbal: heel et toernooi door (dus tijd opnemen en
kring en tijd opschrijven), en materiaal wa bewaken.
■ Iedereen helpt bij de opkuis.
■ Geografen hebben sabam en permanentie verwittigd.
● Verslag infomoment FK
○ same old shit
○ nog factuurtjes doorgeven
○ LoL en FIFA zijn nieuwe sporten in t IFK
○ Robin laat nog weten met welke sporten we meedoen
○ Bert regelt de volleybalploeg
■ Jorg kent nog een volleyballende bioloog

●

IFT
○

Genoeg reclame maken!

Scriptor
● Strakske 1: Vergeet er niet op tijd aan te beginnen (zet op de kalender ook een planning
over welk strakske wanneer uitkomt)
○ al mee bezig: top
● Iedereen moet gedichtjes schrijven
● hoe belachelijker hoe beter
○ leifst over sam zijn ma
IT
●
●

●
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Evaluatie codesprint
○ Goed
LAN der wetenschappen
○ chemica vroeg iets
■ iets met sluitingsuur
○ Locatie en datum!!
○ oefenen voor IFK
Sponsors van de weekmeel
root access voor de praeses
○ Iedereen voor

Cultuur
● lasertag
○ zoek een datum
○ the zone?
○ Ook in de guidogids
● Cinema nekeer fixen
● Karaoke
○ mss dat die boven de rector verdwijnt
Cursus
● Uitdelen WiNA goodiebags overschot
● Wina goodiesbags: uitdelen aan iedereen
Temmer
● Voordoop 1
●

Beiaardcantus

●

12uren cantus

VARIA

○

zaal ligt vast

○

toch de kleine zaal

●

●

●

Sancties bij te laat
○

3 kansen, 3e keer te laat is een bak voor het praesidium

○

praeses en vice hebben altijd gelijk

○

goed excuus: sms'en

WWW
○

mailen naar locaties

○

27-28-29 maart

○

tof concept

konijn moet de barman van de cb nog geld

