Vergadering dinsdag 27 oktober
Aanwezigen: 
het praesidium behalve kasper
Afwezigen: 
Kasper
Praeses









Huidige streepjesstand
 +1 voor Xeno: alcoholy (vnv)
Evaluatie WWW
 Zeer tof
 Konijn is gepest geweest door een medewerker van Bellewaarde
 Sam zijn benen doen pijn (wie fiets er nu ook van Ieper na Gent)
 Maggie werd misselijk van alles
 Spookhuis was niet tof vond david
 Konijn zijn broek is ook gescheurd
 We hebben 14 tickets aan voordeeltarief gehad ⇒ voordeliger
 Cluedo was super
 Tip van Sarah: doe een extra broek mee
 Konijn is boos omdat zijn broodjes verbrand waren door (schuld van cultuur)
 Gerief staat nu nog op konijn zijn kot
 Moet op S9 raken
 Niemand kan rijden → volgende week nog eens op de vergadering
Pannenkoeken @S9
 Dinsdag 2/11
 Bakken
 Maandag ervoor (Allerzielen) bakken
 18u op Astrid bakken (Konijn checkt bij Lisa)
 Ingrediënten: wordt gekocht samen met doop gerief
 Alexander kijkt voor de hoeveelheden
 Uitdelen
 8u iedereen in S9
 Als ge er niet zijt: bewijs da ge in de les zit
FK eetfestijn
 5 november
 €8 pp, vis of varkenshaasje + gratis consumptie
 A volonté? → ja
 predrink op Konijn’s kot achteraf
 Iedereen gaat mee behalve robin
Praesidiumactiviteit
 Voorstellen
 Jeneverminigolf
 Geen arbijbasilicum
 Andere drank voor Maggie, Alex, Yasser
 Bierfiets → mss 2e semester





 Staat ook op forum
WiNA pulls
 Konijn heeft al een gepolld, maar heeft nog niets terug gehoord
 Welke pull
 Wie kan het geen reet schelen: de meeste
 Gewone pull: €35 → we kiezen deze in het blauwe
 zelfde als twee jaar geleden: €40
Praesidium nummers
 Konijn is gefrustreerd dat mensen aan hem nummers vragen van de andere
praesidiumleden → OPSLAAN IN JULLIE GSM!!!

Vice


Ronddragen certificaten & lidkaarten → pannenkoeken

Penning







Budget doop?
Parking + km vergoeding taxi service Xeno van Bellewaerde
 Parking: €8
 Km: Ieper  Bellewaarde = 30 km
 Penning trekt dit af van schulden
Schachten kopen
 Meters & peters moeten betalen voor de nadoop, indien niet verkocht:
opnieuw verkocht op de nadoop
 Penning gaat genoeg zagen zodat mensen betalen
 Nieuw contract maken
 Ook email erop
Erelidgeld: €30 + €4 (geleend)

Feest




Evaluatie Pizzaavond
 Miscommunicatie met prima donna
 Maar toch alles goed
 Goed geregeld: hoeveelheden
 Schachten waren awesome
Galabal
 Salons carlos quitons
 Sluitingsuur: 4u, niet te wijzigen
 Moeten met obers gebruiken, door ons betaald worden
 Frisdrank & bier: €2,20
 Ontbijt
 Mss niet
 Mss aan uitgang om mensen buiten te krijgen
 Nog eens kijken voor kasteeltje, indien niet salon bevestigen volgende week

Cursus




ISICkaarten
 Praesidium heeft hun werk niet gedaan
 Kaarten meepakken naar weekvoorstelling
 Als konijn iets zegt moet ge ‘t ook doen, en nie alleen knikken
Wanneer boeken terug ophalen
 Eind november is goed
 Aankondigen naar studenten toe

Sport




Evaluatie IFT
 8ste geëindigd
 Praesidiumkamp was leuk
 Konijn is een slechte supporter → Sarah is een trunte
Muurklimmen
 Alles is ervoor in orde
 Al 5 mensen ingeschreven
 Alex zorgt voor kassa: briefjes van €5
 Mensen uitnodigen!!!

Cultuur


Regelt affiches voor lasershoot & 6daagse aan printern



Fix gewoon alles aan het forum
 Groene vierkantjes nieuwe posts
 enkel als je zelf iets post
 Enters in forumposts: verdwijnen
 Toegang tot juiste fora → zeker lustrum!
 ...
Uw ereledensysteem trekt op niets
 Dubbele entries (certificaten & lidkaarten)
 Verdwenen ereleden
Erelidkaarten
 Ander design
 Zonder sponsors
 David laat weten hoe dit kan veranderd wordt
Vanavond vergadering voor LAN der wetenschappen

IT







Schachtentemmer



Doop
 Te weinig linten: donderdag zullen er 32 nieuwe af, Xeno rijdt daarom naar
Aalst
 Cantus: begint om 20u30
 Praesidium moet er om 20u zijn om zaal klaar te zetten
 Konijn doet gerief mee:
 Schild
 Vlag
 Ducttape
 Schaar
 Kaarsjes
 Zout
 Van FK
 EHBO kit
 7 stukken zeil
 Woensdag over de middag gaat Xeno er om
 Doopcomité gaat zich amuseren
 # schachten: tussen 35 en 40

PRExtern



Heeft afspraak met ‘Friends of pie’ → maak Blokkie niet belachelijk
Peak6 heeft nog niet gereageerd
 Blokkie mailt het morgen nog eens

PRIntern





Slechte foto’s filteren
Klasfoto’s
 Nog altijd zoek
 Check alle cameras: rani, laura, oud wina toestel, …
 Beste + tekstje met jaar & richting
Presentatie volgende week dinsdag ipv maandag (Allerzielen)

Scriptor





Minder dan vorig jaar: 250
Nog 5 voor yasser
De rest uitdelen (cursuskot)
For science
 Vreemde openingszinnen testen in ovp
 Door schachten
 Google doc aanmaken voor zinnen
 Eventueel vergelijkende studie: schachten, commilitones, praesidium,
ereleden

Varia















Morgen 13u iemand aan S9? → Julien
 Chemica komt om affiches van skireis
Automaat
 Alex prutst aan automaat in de hoop dat hij hersteld wordt
Pluspunt Blokkie → sterretje
 Heeft Laetitia gecorrigeerd
Vinanda zorgt voor een schoolbord in de grote kelder (voor sterretjes)
Kickertafel die Vinanda kwijt wil
 Als iemand er meer mee is, geef het dan aan die
 Anders voor wina kelder
Heeft Laura haar winaaccount laten openstaan → ja (hihi)
Robin heeft taak → zal te laat zijn op clubavond: geëxcuseerd
Vleesje van de week was een echt succes (duh)
Burgers van sporttoernooi
 In vriezer die niet aan staat ⇒ stinkt enorm: Theo fixt dit
activiteiten
 schrijf ook een tekstje voor nieuwsitem op de wina homepage!!!!
Gaat er iemand mee frietjes eten met Maggie?
Nieuwe cantusstraf: de commeinchki
David heeft sleutel gevonden (wrs van cursuskot → bevestigd)

