
Vergadering 

 

Aanwezig: Jorg, Dries, Xeno, Alexander, Karen, Opperhop, Lukas, Konijn, Sproet, Carah, Davit, 

Sam, 

Verontschuldigd: Rani, Bert, Isaiah 

Afwezig: Jacques 

 

Praeses 

● Streepjes en stickertjes 

○ Stickertje voor laura, karen en konijn 

● Facebook reclame en aanwezigheid 

○ Bv brouwerijbezoek 

○ Uw altijd op aanwezig zetten op fb 

○ Zelfs als ge nie zeker zijt 

○ Ook delen met de vriendjes en iedereen uitnodigen 

● Verbroederingscantus der WiNA’s 

○ Zie temmer 

● Uur en dag vergadering okay voor iedereen? Of moeten we het wat bijsturen? 

○ Als iedereen er is 

○ Voorstel 18u30 

○ Het wordt 18u! 

● Samenzitten met Alexander over financien komend semester en wina80 

Vice 

● ereledenactiviteit: whiskydegustatie? 

○ budget? 

○ 10 euro per man 

● boterkoeken volgende week dinsdagvm 

Penning 

● massacantuskaarten: alles betaald? 

○ ok 

● afrekening SdW 

○ wordt  nog doorgestuurd en geregeld 

● Vul het begrotingstopic aan zodat iedereen wat zicht heeft op de zaken 

Cultuur 

● Cultour 

○  

● Brouwerijbezoek 

○ Ok 

○ Factuurke vragen 

● speeddate der wetenschappen: al iets gehoord? 

○ Om een leuke dat te vinden 

○ De cultuurkes zitten morgen samen 



○ Morgen hangt de affiche op 

○ Openingszinnekes op de tafel 

○ In rondes 

○ Op voorhand alles afdrukken 

● Een cinemake? 

○ Met inschrijvingen zodat ge een limiet ebt 

○ Eens horen hoe datzit met groepen enzo 

○ Of gewoon op de S9? JAAH 

○ De cultuur bekijkt het! 

Feest 

● evaluatie cocktailavond 

○ emigreren naar de porters met de helft van t praesidium en alle schachten?! 

○ Winst was wel leuk 

○ Meer drank mag wel, t was vroeg op 

○ Op voorhand mixen is ook een betere tactiek 

● Jeneveravond 

○ Die bekertjes waren niet geregeld, veel geld kwijt, echt zonde 

● NDW 

○ 5 shiften die ingevuld moeten worden zonder compensatie 

consumptie  de mensen die niet op aanwezig staan op Facebook 

○ Ophangen affiches  Xeno regelt het morgen 

○ Mengen woensdag 

○ Karen regelt de inkopen 

● Themaclubavond 

○ Thema? KetnetClubavond! :D 

○ Affiche tegen volgende week 

● galabal 

○ promo?  einde van de week komt dat goed 

○ Steek maar een beetje tempo want t is laat 

○ Galabalstrakske toch om extra sponsors te zoeken? 

 

Sport 

● Evaluatie Skireis  ’t was leuk 

● 12UL 

○ WiNA thema pinguins? 

● IFK’s, komt kleir 

PR 

● affiches? 

○ Mail standaard voor affiches die we nog niet toegekregen hebben 

○ Witte rand affiches 

● Weekmeel op tijd? 

● Bekertjes Peterman -> hadden Konijn en ik in den blok al voor gestuurd, wrm zijn ze niet 

in orde?? 

 



Scriptor 

● strakske 3 

○ Vragen we Lieven Scheire om daar in te schrijven? Jaah 

○ For Science is voor Alexander en iets met bier 

○ Leg zo snel mogelijk een deadline vast 

IT 

● LAN der wetenschappen 

○ Gewoon vastleggen op woensdag 18 maart 

○ En begint er aan 

● Galabalsite, ga jij dat maken? We doen daar niet aan mee dit jaar, zorg dan wel dat allle 

info duidelijk op het evnenement sta en shiiite 

● Vrijdag Codesprint! :D 

○ Ja ge moogt een beetje geld opdoen om die mannen te 

verwennen  

● Forum is herschreven, mag ik de resultaten van de polls verwijderen? Jaah! 

 

Cursus 

● Shiften cursuskot? Nee, dat regelen we zelf wel! 

● Update de studiehulp! Dat wordt een wiki  

● Controleer de lidkaarten wanneer je cursussen verkoopt 

 

Temmer 

● Evaluatie Massacantus 

○ communiceer naar de schachten die meegaan 

○ Al dat afzeggen last minute: Volgend jaar doen we het met 

overschrijvingen voor de zekerheid 

○ Wel koud in die tent jong! 

● Bierbowling 

○ Tuurlijk ligt dat vast 

○ Prijs van vorig jaar okay? Ja goed! 

○ Inschrijven via site en tafels reserveren via forum 

○ Inschrijvingen gaan einde van de week open  

● verbroederingscantus der schetewappen: 29 maart 

○ Jorg regelt de definitieve datum 

○ 20 per kring 

○ Jorg laat de definitieve datulm aan Rani weten 

● Schachtenvat 

○ We regelen dat 

● 12urencantus 



○ Eerst de volledige cantussers binnenlaten 

○ We trekken de prijs op naar €18/€21 

○ €6 voor deel 1 €3 voor alle daaropvolgende delen 

○ Zijn er nog bandjes? Dat moet gekocht worden, 2 kleuren bandjes 

○ Te laat toekomen wordt niet toegestaan, kunt ge niet meer binnen 

● Verbroederingscantus der wina’s 

○ Binnen 2 weken, de vrijdag 

○ 10 euro ipv 12, want we verdelen het verlies 

○ Zonder inschrijvingen, want alles tesamen een kleine 100 man 

○ Lot is gecontacteerd om niet alle toffe nummers int begin te doen 

 

VARIA 

● WWW 

○ Inschrijven en op voorhand betalen 

○ €50  

○ Voor de paasvakantie ingeschreven zijn 

○ Promo moet inorde komen 

○ Konijn zit er ook bij vanaf nu omdat hij niet durft liften 

● Karen: Donderdag Agorafuif en antivalentijnsfuif doen we ne combo? Jaaah! 

● Jorg is anders geaard  

● Bert, wanneer doen we Gotcha? IT regelt dat 

 


