Vergadering
Aanwezig: iedereen
Praeses
● davit is jarig
○ happy birthday to you, happy birthday to you … the usual
○ davit trakteert met piet
● hollanderuitwisseling
○ in januari
○ da lukt dus niet
● vesten
○ neem ze mee naar huis
● Cantuslawaai
○ algemeen: als praesidium, houdt de rest wat stil
○ jorg verstaat laura niet zo goed
● kelder is opgeruimd
○ juuuuj
○ alles in de vuilbak nu jongens
○ karen: zwarte vuilbakken??
■ op het macrolijstje
○ straks vuilzak of papier meenemen
● verslag wina80
○ met superveel
○ comité: alexander voorzitter, failix vice, yasser penning
○ interesse: mail naar wina80@wina.ugent.be
○ dinsdag tot dinsdag na de paasvakantie
■ 12 tot 19 april 2016
○ met op zaterdag galabal, vrijdag cantus
○
Vice
●

●
●
●

astrid heeft nog es gevraagd voor de frituur
○ regelen via robin
○ waarborg: 20 euro
mail ereleden ivm doop, wina80
Ereleden toevoegen als lid, fk kaartjes enzo
weiermann wil ereleden worden

Penning

●

●
●

●

●
●

De Standaard heeft factuur van 214 euro voor affiches gekregen (ze sponsoren dat voor
ons dus geen probleem) zijn die affiches zo duur of hoe zit dat?
○ kleur wel (1 euro per affiche)
○ en 400 kalenderkes kost ook iets
Dries moet nog 16 euro (beiaardcantuskaart sjappie)
Verlies openingscantus
○ 64 euro verlies
○ opvolging, en 2 euro opslagen, da merkt ge precies wel
3060 euro contant donderdag voor guidogidsen
○ donderdag om 13u
○ afrekening guidogidsen van alle wetenschappen
○ ook weer mailen naar de wetenschappen.
schulden praesidium
○ praesidiumweekend staat er op
dhondt stuurt ng een factuur voor spaghettiavond
○ factuurkes van dhondt worden overlopen
■ correctie, alexander krijgt de facturen.

Feest
● pizzaavond
○ konijn belt om 19u
○ prijslijst
○ welke pizza's, prijzen (10 euro, 7 euro, 2 euro)
○ systeem: bandjes, bordjes???
■ kassa: verkoopt bandjes, en jetons/bonnetjes (voor de stukken)
■ lege pizzadozen: rani haar probleem
● dozen worden gestapeld, niet ertussen steken
■ bordjes, en servetten mee
○ stimuleren om bordjes bij te houden
○ tussendoor ook opruimen
○ lege dozen ook weg doen, naast konijn zijn kot
○ als het gedaan is moet alles weg zijn
○ t begint om 20 u
○ kassa
● bierkoning en bitterballen
○ de bickyvleesjes blijven wel nog goed.
○ Niet verkopen die avond dus
○ 2 euro voor a volonte, 4 euro voor niet leden.
○ Niet per stuk
○ op het macrolijstje: bitterballen (1500)
○ er staan nog een 200tal in de diepvries.
Sport
● sport en spel

○

●

●

●
●
●

evaluatie
■ waren met 8
■ twas plezant
○ volgende week
■ morgen baseball
■ alst weer is glijk vandaag wordt dat afgelast (gras is ook drassig)
○ volgende week: bowlen?
■ Nu al reclame maken, reserveren, …
■ vanavond reserveren
LoL team is compleet
○ dr zit een gold bij, maar ij speelt boven zijn niveau
○ ij eeft er 5, maar allemaal dezelfde rol
○ ij zoekt nog iets speciaals
IFT
○ al fb event?
■ Wina goes ift
○ gewone activiteit is al aangemaakt
○ alles staat in de kalender
○ enkel nog fb eventjes
IFK’s → reclame voor sporters?
Frituur uitkuisen van sdw
○ bert kuist de frituur
maakt de activiteiten vroeger aan.
○ Niet enkel voor de weekmeel
○ dan weten de mensen da

PR
●

●
●

●

Meer achter die affiches zitten!!
○ in t vervolg, kijken voor 3 weken ver.
○ En zagen voor fb events
○ Doopaffiche
○ Quizaffiche
■ inschrijvingen al open zetten
○ karaoke
○ bierkoning
○ lasertag
○ alles tegen morgen!!
same for fb events
○ ift, ifk
naar de standaard gemaild voor de kaarten
○ krijgen we tegen de herfstvakantie
○ wij krijgen er 2, en ze houden er zelf 1
○ korting op vertoon van winakaart
foto's van activiteiten op wina2

●
●
●

○ streekbieren enzo, …
vanavond wina-kodak mee
prijzen voor de quiz wordt geregeld
○ boekenpakketten enzo.
Extra artikel in weekmeel voor delicious corner

Scriptor
● Strakske 1
○ ongeveer af
○ lot moet nog photoshoppen
○ nog schrijffouten eruit halen
○ zeker horen voor de levering
■ maandag zou gemakkelijk zijn voor uit te delen
○ nog reclame voor delicious corner er in
IT
● LAN der wetenschappen
○ datum?
○ Fbgroep maken (en jorg er ook insteken)
● Webpagina ledenvoordeel
○ ermee bezig
○ desnoods een gewone statische pagina
○ zeker deze week af.
● Bij registreren
○ ook geboortedatum
○ richting
○ jaar
○ dan moeten de cursusjes niet meer zoeken
○ en dan is niet iedereen 0 jaar
○ ook captcha's tegen bots?
○ Als praesidium een lid herinschrijft
■ via kaart koppelen
■ da kan simpeler, dus minder geklik.
○ Minder prioriteit, eerst ledenvoordeel
Cultuur
● Karaoke
○ in orde
○ volgende week donderdag!!
■ das wa kortbij
○
● lasertag
○ alles in orde
○ graken we wel aan 30 man?

●

○
○
Quiz
○
○
○
○
○
○

■ Er is ng niet zoveel reclame gemaakt ook.
Iedereen nodigt zijn vriendjes uit
Maximum inschrijvingen naar 36 zetten.
algemeen: we bespreken da nog na de vergadering.
Zaal is in orde
drank van dhondt
datum voor testquiz
vragen aan lot of ze wil presenteren
karen wil wel helpen presenteren.

Cursus
● opkuis studiehulp
○ da moet ne wiki worden
● hallo van karen
Temmer
● Evaluatie openingscantus
○

veel schachten

○

ze waren braaf

○

stoute comillito's

○

1 stoute schacht die niet omkan gaan met gezag

○

enkel senior kan mensen buitensmijten

○

luider praten!

○

Voorstel van konijn: een meiske in bikini die rondloopt met de paginanummer
■ temmer, zorgt daar es voor.

○

rondlopen ipv gans vanvoor zitten op openingscantus?

○

Stemoefeningen voor jorg
■ vanuit de buik spreken jongen

○

laura kan niet tegen ad fundums

○

codexbijten is altijd grappig

VARIA
●

Karen: er is iets vreselijks gebeurd
○

huisje winaweekend is een njet

○

alexander foefelt iets

●

●

○

mss eerst iets anders te zoeken waar het wel mag

○

donderdag ook een feestje.

Rani: volgende week maandag doop: praesidium zet zaal klaar
○

cantus start om 20u

○

te laat is streepkes

Davit is iets vergeten
○

wina80: wie moet in de groep?
■ Alexander stuurt iets door.

●

Tot straks!

