Vergadering
Aanwezig: Jorg, Dries, Karen, Lucas, Sproet, Xeno, Sammeke, Carah, Davit, Ipperhip,
Alexander, Birtjebirtje, Maya, Jake
Verontschuldigd:
Te laat: Rani
Praeses
● Streepjes en stickertjes
○ Davit heeft zijn eerste streepje, want ge zijt niet komen eten
○ Rani ook (verwittigen é meiske)
○ Karen wil een stickertje.
○ Xeno krijgt een stickertje voor zijn auto (zelf kiezen en plakken)
○ lucas krijgt een stickertje voor en schone save
● dies natalis tour
○ Andere wetenschappen doen mee (GBK weet het nog niet)
○ Hotdogs?
○ Volgende week dinsdag van 11 tot 14
○ shiften: drank en/of eten verkopen
○ fb eventje maken en delen?
● 12urencantus
○ Planning → Rani print die enzo?
■ Voor op de deur
○ Rani print de boekjes
○ Wat de andere vervangers betreft
■ Rani heeft de temmers gefixt
● felix en konijn willen een stuk doen
■ Lisa en Niels hebben gereageerd, ik heb gezegd dat ze zelf mogen
kiezen wanneer ze het liefst willen, enkel en het eerste en laatste deel
doe ik zowizo, ze laten iets weten
● als cantor of senior
■ doe ik ook iets? (Dries)
● jorg kiest nog eens stukske
○ bandjes: jorg regelt die
■ er liggen er nog 40 in de kelder (roze of groen ofzo, nekeer kijken)
■ nog 200 in een ander kleurke nodig
○ een zedenmeester
■ 1tje tegelijk
■ uitdelen tot een halve ad fundum
● FB in naam van WiNA
○ want dan lijkt het alsof we daar allemaal achter staan.

●
Vice
●

ereleden activiteit
○ mens laten komen
○ 50 voor den uitleg
● zwanen ronselen
○ 30 euro per persoon
○ checken bij astrid
○ voorstellekes
■ tapas aan de vooruit
■ amadeus
Penning
● afrekenen verbroederingscantus
○ gebeurd?
○ Foei jorg!!!
● schachten betalen
○ bert heeft zijn schacht betaald
○ voor praesidium: op schulden
○ mailen naar niet praesidium
● bertje heeft een lijst doorgestuurd over sporttoernooi
○ er klopte iets niet aan
Cultuur
● cinema
○ madam aan de balie zegt: birdman speelt wss niet meer
○ praesidium moet zich ook inschrijven op de site
○ elke maandag komt de programmatie van de woensdag tot de dinsdag
○ jorg regelt de tickets
Feest
● evaluatie galabal
○ twas zo leuk!
○ Vuur stonk een beetje
○ een lounge en een fotohoekje
○ de eerste dj kwam van de gbk
○ volgend jaar: wina 80, dus alleen
○ samen met de wetenschappen: positief?
■ Goedgekeurd
■ veel volk, en voor de rest een galabal glijk da wij ze doen
○ veel shifts
○ niet zo content van de cest f'ou
■ en we moest cava drinken!!
■ knaeckpassen terug aan laura en dries
○ in t vervolg: een zit/lounge dingen binnen
○ lot werd getrakteerd omdat ze zo goed was
○ de afbakkoffiekoeken waren een topidee

●

●

○ Goed gedaan feestjes
○ karen heeft jorg zijn bankkaart nog
croque ‘n roll
○ er moeten nog broodzakken naar de cb: voor de feestjes en de mensen van de
eerste shift
○ niet extra vragen voor de spaghettisaus
○ praktisch:
■ 1 verlengkabel mee voor het kookvuurtje
■ de 2 croquemachines op de toog
■ bickysaus en ajuintjes ook mee
■ kartonnen bordjes enkel voor spaghettisaus
■ bordje-croque-saus erover
○ kassa is gefixt
■ 1-1
○ alles een euro
wina’s top 79 -> stemmen en shizzle
○ liedjes insturen op t forum
○ vanaf nu nomineren
○ vanaf volgende week stemmen
geologen moeten nog geld van NDW

●
Sport
● chemica zijn losers
○ voor diene tent
○ davit zat bij zeus, dus hij moest van niet zo ver komen
○ ze moeten nog een bak voor de doelpalen, en opperhop regelt da
PR
● Welke affiches moet je nog krijgen?
○ Eentje voor de cinema
■ NIET in kleur
■ lucas zorgt ervoor dat die volgende week dinsdag een affiche ophangt
○ top 79
■ mag ook nu al
■ met kalender van wanneer te stemmen en nomineren
Scriptor
● strakske 3
○ ten laatste overmorgen naar de drukker
○ volgende week maandag uitgedeeld
IT
● LAN der wetenschappen
○ die van geografica heeft er ook zijn voeten aan gelapt
○ tgaat dus niet door
○ goed dat de codesprint nog een groot succes had
○ michiel en niels willen nog eentje doen
○ op den avond van de lan?

●

gotcha
○ prijs voor winnaar?
○ Een keer kijken in de guidospellen
○ niet de monopoly, want da is voor de quiz

Cursus
● Samengezeten met Hans
○ volgende week
● de boeken zijn er eindelijk allemaal
● alles is er.
Temmer
● Schachtenvat
○

Toch maar ineens dat van de porters? Das t makkelijkst en dan zijn we zeker dat
we geen miserie met de CB krijgen.
■ Goedgekeurd
■ ook voor praesidium
■ en voor de quizerkes

○

bierbowling
■ overzichtje van de al ingenomen tafels

○

Datum
■ rani zoekt iets

VARIA
●

WWW: zijn de activiteiten in orde?
○

Mss eens een extra reclamecampagne opstarten?

○

Er liggen naar t schijnt nog veel affiches in het cursuskot?
■ Rani hangt ze nog op
■ s2, s1, s22, s25 ook

○
●

schachten stalken

Jorg zal vanavond wrs ietsje later zijn want hij heeft nog een vergadering over de
Student Kick-Off

●

proclamatie: in juli of augustus -> poll invullen en delen

●

Lucas houdt van stripclubs
○

en horrororgieën

●

Jake: vanavond moeten er foto's gemaakt worden

●

Karen: ananas en sauzen en ajuintjes enzo moeten ook mee.
○

Sam neemt ook een zak brood mee.

●

Als ge foto's op wina2 zet, dan meld ge da nekeer opt forum
○

met een tekstje enzo

●

Konijn heeft david ontkroond als koning der glijbaantjes

●

Laura zal later zijn want ze moet nog een examen maken in jaguarpak

