Vergadering
Aanwezig: Dries, Sarah, Lucas, Bertje, Konijn, Alexander, Karen, Davit, Opperhop, Laura, Rani,
Sam, Jorg, Xeno, Jake
Te laat: Isaiah
Praeses
● Eerst kijken in de kelder voor je iets koopt (nog 10 kilo pasta gevonden in de kelder, ook
servetten, bitterballenbakjes en bickyuitjes gekocht voor sporttoernooi)
○ bv voor de doop
● massacantusontwerp
● Activiteiten aanmaken
○ fb-link, uur, …
○ max 2 dagen op voorhand zeker alles definitief (verzekering)
● Pannenkoeken @ S9 – praktisch
○ Verplaatsen naar week9 (de dinsdag)
○ Nog een oplossing voor de bicky's
■ mee bakken en verkopen op de bitterballenavond.
● WiNA 80 -> in orde?
○ Foei jorg!!
○ jorg vraagt: hoe stuurt ge ne mail naar iedereen?
■ Davit regelt da en stuurt jorg een excelleken met de adresjes
■ datum bekijken we sebiet
● maandag van week 5
● checken forum (en in het bijzonder de PR)
○ op tijd checken
○ melden dat de weekmeel gemaakt is
● Beiaardcantus
○ zedenmeester + biermeester (--> temmer?) kiezen
■ zedenmeester: Jorg
■ biermeester: Rani
■ 16u15 aanwezig zijn!
○ Tafels zijn normaalgezien gereserveerd
○ Emmers mee → biermeester?
■ Xeno neemt de emmers mee
■ Xeno neemt de emmers mee na afloop.
■ Karen wil iets over emmers zeggen
● Vorig jaar op de massacantus was er plots geen drinken meer en
stonden de emmers achter de toog
● deze keer niet van dat é jonges
● Praesidium houdt in het oog dat ze terugkomen

○

○

Nemen we de vlag mee? (zo ja, iemand neemt de vlaggenstok mee)
■ Jorg neemt de vlaggenstok mee naar huis
■ De schacht neemt zorgt voor de vlag.
■ We stemmen
● 3 voor
● we nemen ze niet mee
Kaarten → mss mailen dat mensen hun kaart dinsdag moeten komen betalen, na
bepaald uur kan iedereen die nog wil een kaart krijgen? We moeten ervoor
zorgen dat al die kaarten weg zijn! Ik heb ook nog niets gehoord over die 5 extra
dus ik vrees er een beetje voor...
■ nog 3 die niet betaald zijn
■ nog eens horen bij die 3

●

Vice
●
●

ereledenkaarten en certificaten
nog spaghettisaus in de vriezer

Penning
● Verkoop kaarten beiaardcantus - UPDATE?
● de nobele
○ is betaald
● konijn en opperhop hun schulden zijn in orde
● wetenschapskringen
○ aparte mails voor sporttoernooi en vorig jaar
● openingsfuif
○ 350 euro winst
● Is geografica al gemaild voor vat geografen introdag?
○ Mee in de mail steken
● Is waarborg weekend terug?
○ Jap
● Wina moet Xeno 7,5 euro
● Wisselgeld voor het cursuskot
PR
● Affiches komende activiteiten (openingscantus, pizzaavond)
○ openingscantus deze week ophangen
○ veel zagen jonges
● weekmeel was op tijd aangemaakt (kneukeltje)
○ genoeg activiteiten er in: alles voor de komende 2 weken
● foto’s?
○ Jorg regelt die van de spaghettiavond
○ foto's van op fb van de evenementen mogen ook op de winasite
○ nog sporttoernooi

●

●

nieuwsberichten
○ ook jullie job
○ of als iemand goesting heeft
○ we hebben twitter idd
sponsorende snackbar overpoort?
○ Ze gaan nog eens langs

Feest
● streekbierenavond
○ karen rijdt morgen om de bieren
○ Alexander en Lucas gaan helpen
○ Bierlijst op fb smijten
○ principe van de shiften (bakshift) wordt uitgelegd: dus bakken wegzetten enzo
■ glazenwasshift: als de glazen op geraken, wast ge af
■ ook de glazen van maxim
■ handdoeken voor op het einde (glazen moeten droog in het bakje)
■ mensen met glazenwasshift nemen handdoek mee.
■ Biertje per shift
■ er zijn 60 glazen
● 2,5 euro waarborg voor een glas
● iemand die om een glas komt geeft ge een jeton bij zijn glas
● als ze terugkomen voor hun waarborg, moeten ze hun jeton
afgeven
● komen ze voor een nieuw bier: vragen of het in hetzelfde glas
mag
○ zelfde glas
● op het einde van de avond nog zorgen dat er genoeg kleingeld
hebt om waarborgen terug te geven.
○ De bakken gaan naar konijn zijn kot
○ kassa niet vergeten
○ vuilzakken, shiftenlijst, prijslijst, plakband, waaborgprijstlijst
○ kbcvlag niet vergeten
● Galabal
○ geen verdere vorderingen
○ aha, toch wel, surprise
○ ook gratis flessen cava
■ ons concept uitgelegd
○ locatie met een terraske
○ datum is in orde
■ samen met bal van de chemica
○ gaan we eten daarvoor?
■ Wordt nog besproken
● Pizza-avond
○ affiche is gemaakt.

●

●

■ Rani drukt morgen affiches openingscantus, pizzaavond
● formulierkes: 40 stuks
○ Prijzen:
■ 7 euro voor leden.
■ 10 euro voor niet leden
■ 2 euro per stuk
○ die van vorig jaar: zie wiki
Verslag NDW vergadering
○ pokemonaffiche
■ konijn past de pokemons aan
○ 50 liter per kring ipv 40 liter
○ aantal te verkopen bonnekes verkopen
○ vestiaire
■ de biologen willen da op hun pakken
○ ze kijken voor een thema
■ gummibeertjes
● valt uit elkaar
■ kringbattle
■ op voorhand de cocktails proberen
○ Datum is officieel
Evaluatie Openingsfuif
○ konijn vond het wel tof
○ supergeslaagd
○ veel vreemd volk
○ Laura heeft goed verbroederd

Sport
● Evaluatie Sporttoernooi der wetenschappen
○ nog hamburgers in de kelder
○ Goed, net iets te veel vlees
○ Veel te veel eiglijk (want het was heel goed weer, dus heel veel volk)
○ toch maar 2 vaten opgedronken
○ Jammer dat de chemica weer gewonnen heeft
○ Op het einde plots alles weg (elektriek was weg)
○ opkuis: beter regelen
■ bijna enkel wina (van de rest mss 2 mensen)
■ shiften maken (5 man per kring)
● sport en spel
○ volgende week
○ nu al reclame maken
■ Fb event
■ binnen de 3 dagen aanmaken op de site ook
○ ge kunt ook LoL'en
● Sportsenaat

○
○
○
●

slechte loting
nu is er een beker voor de kleinere kringen
Blandijn groept ook samen
■ bleters

IFT
○
○
○

●
●

10 november
robin is al bezig
al reclame maken
■ voor sporters en supporters
■ schmink, vlag, winatruitjes, …
Lucas wil een LoL-team
Er is ook een nieuw inschrijvingssysteem
○ sporters kunnen nu zich nu ook zelf inschrijven
○ maar het kan ook nog via de sportjes

Scriptor
● Strakske 1: Vergeet er niet op tijd aan te beginnen
○ 18 oktober
○ communicatieprobleempjes met de drukker
○ nog nodig: verslagjes
● Geen galabalstrakske want tis samen met de wetenschappen
● For science: spitbullvariantjes?
○ Wedstrijd tussen de richtingen
○ vodka en fristi?
■ Heel lekker naar t schijnt
○ Combinatie jelloshots
○ voor t volgende strakske
● Horoscoop?
○ Laura en sarah schrijven de horoscoop
● Gedichtjes!
○ Konijn heeft karakter zolang hij een kater heeft
IT
● LAN der wetenschappen
○ mailt daarvoor
● Iedereen kan mails versturen van wina.ugent.be?
○ Ja
○ konijn kan het nog niet
○ davit zal hem sebiet helpen
● iedereen kan op de wiki?
○ wiki aanvullen
○ ok!
○ Isaiah weet niet wat de wiki is
○ Laura weet haar wachtwoord niet meer
● Webpagina ledenvoordeel

●
●
●

○ Dus, lijst maken van alle ledenvoordelen
○ Davit maakt een webpagina of ne spotlight ofzo
Isaiah heeft de winawiki-account
GSM-nummers op de wina-site -> geen goed idee
○ eraf halen.
Lucas heeft betaald

Cultuur
● Lazertag: praktisch?
○ Lucas heeft eerst een alias nodig
○ Paintbal: clash tussen de kringen (maar da kost heel veel)
● Karaoke: gaat hij morgen checken
● Dansles: niet meer zo'n succes
○ Karen heeft een alternatief
○ Speeddate met de wetenschappen
○ dat ge elkaar al kent op het galabal
○ Wordt activiteit van de …...
○ spannend
○ CULTUUR!!
○ champagne en wijnbar
○ ne pot met openingszinnen (of vragen)
○ Chemica wil ook meedoen
○ met inschrijvingen
■ per kring natuurlijk
■ een google spreadsheet open voor alle cultuurtjes
■ of iedereen stuuurt ne mail met naam en kring
● uit de oertijd!
○ zalen
● quiz
○ comité: al geregeld
○ iedereen mag er op (van het praesidium)
○ praktisch
■ nu al rondes er op gezet
○ intellectuele vragen
○ en ewa iedereen tesamen
○ wel in t oog houden dat alle rondes ingevuld geraken.
○ Lucas zat in programmeren
○ en er zoveel mogelijk vragen er opzetten
● Sam moet nog nog zijn handdoek terugkrijgen
● en Bert een pintje
● en wij nog een bak!
● Zijn schoenen zijn lelijk
Cursus

●

●
●

karen vraagt hoe het is afgelopen met dat negerinneke
○ ze spreekt frans
○ sam is ne studiepeter (vermeulen)
○ Er is ne coordinator voor van die taaldinges
Chiara moet nog een zak hebben
Ze zijn nog open over de middag
○ mag vanaf nu op afspraak

Temmer
● Voordoop 1

●

○

rani gaat morgenmiddag naar de winkel, en de drukker

○

laura pakt haar bureaulamp mee

○

genoeg verkleedopdrachten?

openingscantus
○

affiche, event, …
■ is geregeld
■ spotlight nog

○

schachtencodex: blijft hetzelfde
■ bespreken met lot

●
VARIA
●

Xeno: praesidiumvesten
○

voor de beiaardcantus zei arvid
■ maar ze werken het alfabetisch af, de sukkels
■ jorg mailt ervoor sebiet

●

●

Sarah: heeft iets erop gezet van in oostende
○

daarvoor gaan we niet naar oostende

○

en supermarginaal

○

isaiah wil wel gaan

Karen: Winaweekend
○

locatie bevestigd

○

27 tot 29 maart

○

toffe details precies

○

misschien al eens in de weekmeel vermelden?

○

Op het einde van dit semester mss in de weekmeel

●

Davit: de iets met backups en en harde schijven, en linux, heel tof allemaal.
○

70 gigabyte

○

Davit heeft geen externe harde schijf
■ hij mag die van bert gebruiken.

