Vergadering dinsdag 1 december
Aanwezigen: 
Blokkie, Random anonieme schacht, Robbedoes, Sammeken, Groot mens
(Tomas), Alex, DavIT, Maggie, Kappie, Bertjen, Vipanda, Xenofiel, Cornelia, Konijn &
Sproetje
Te laat: 
weeral Yasser, Theoooooo
Afwezigen: 
Ons Waaltje
Laura is weeral Vice, hieperdepiep hoeraaaaaaaaaaaaaaa!
Praeses






Streepjes stemmen, kandidaten: iedereen!
 Goede streepjes:
 Streepje voor David voor het geven van skireis posters aan een
andere kring (vergeten de welke) → NEEEEEEEEEEEEEN
 Streepje voor Alex voor het drinken van ruwweg 20% van de
geconsumeerde alcohol op de LANparty
 Schandalig dat de rest zo weinig drinkt!
 Ja hij mag eentje hebben
 Streepje voor Robin (niet gij, Konijn) voor het helpen opruimen van de
LANparty
 Ja, unaniem, flink
 Streepje voor Julien omdat hij David bijstond in moeilijke tijden
 Unaniem tegen, stomme waal (ja met een kleine letter ja)
 Slechte streepjes:
 Robin VdB, niet aanwezig op cowboy en indianenclubavond
 Hij stemt zelf voor, hihi
 Huuuup, een streepje
 Julien doet zijn werk nie
 Posters hingen veel te laat op, waren wel op tijd
 Misschien moeten we gewoon eens heel kwaad worden ipv
streepje
 We doen gewoon allebei
 Iedereen wil hem wel een streepje geven
 Konijn gaat hem ook nog eens kwaad maken
WiNApulls
 Ze zijn er, joepiejoepiejeeeeeej
 Ze zijn echt mooi
 Mooier dan die van 2 jaar geleden
 Als ze er om vragen, praesidium, verkoop die dan (€34,95)
 Er staat een potje in de kelder met wisselgeld
 Niemand wil zijn 5 cent terug, we zijn dus winst aan het maken
Massacantus
 Medewerkers






We moeten verplicht medewerkers zoeken
4 ochtendshiften (09  13u), 1 avondshift (13 18u), 3 nachtshiften (01
 06u)
 Per medewerker krijgen wij €20 terug
 Kan er iemand?
 DavIT wil de ochtendshift wel doen, maar niet alleen, hij gaat
wat zagen bij Julientje om mee te gaan.
 Konijn gaat een middagshift nemen, brave praeses!
 Plaatsen op MC
 Normaal sturen we schachten
 Dit jaar mogen we een top 3 van onze plaatsen sturen
 Niels komt random binnen met warme chocomelk voor Vinanda,
ooooooh hoe lief
 Onze top
 1. B3 (Naast het podium, waar we anders zitten)
 3. A4 (misschien slecht als de IS komt binnenvallen, maar wel
dicht bij het podium)
 2. B1 (Verder van podium, maar in dezelfde buurt)
 We werken dus onafhankelijk van IS
 Wel een groot risico
 Hopelijk hebben we onze eerste keuze
 Zedenmeester
 Heel de avond, en je krijgt een oranje Tshirt
 Ge mag ook wel wa drinken enzo
 Ge betaalt de helft van de prijs
 Niemand van praesidium wil
 We moeten dus iemand zoeken
 Ge moogt als zedenmeester verdwaalde emmers naar de WiNA
brengen
 Volgens Konijn toch
 Kaarten over
 We hebben nog 6 kaarten
 We voeren de schachten goed zat vanavond en laten die kaarten
kopen
 Die evaluatie is niet zo belangrijk
 Wil er iemand mee met Konijn naar zedenmeestervergadering
 Ha, nee
 Temmer
 Zoekt een schacht om vlag mee te pakken
 Pak ook de emmers mee, of regel dat met schachten
 Alex heeft er ook nog veel
 Schrijf daar eerst duidelijk WiNA op
Praesidium kerstfeestje
 Dat was wel tof vorig jaar
 In plaats van vergadering volgende dinsdag
 Zelfde concept:





Secret Santa
 €5
 Iedereen kan dat wel financieel aan
 Julien heeft geen recht van spreken
Pak iets mee van eten of drank
 We maken een poll
 Iedereen moet er op zetten wat ze meepakken
 Op forum

Vice




Sinterklaas, ereleden → week 12 (Strakskes nodig)
 Dinsdagochtend (8u45 in kelder verzamelen)
 Zakskes maken?
 We pakken jeneverkes mee
 De vice drinkt mee
betaling MC kaarten ereleden
 Overleg met Alex

Penning








Subsidies:
 Fuck den drukker
 We moeten originele hebben, geen kopieën
We moeten ergens nog meer subsidies regelen
 We hebben een beetje te kort
 Tja, jammer, gene ramp
 Het is allemaal de schuld van de drukker!
Kappie goed idee, afronden schulden eerste semester
 Het is voor jezelf
 Hou het wat in de gaten en betaal misschien al een deeltje
 Anders zit ge misschien op het einde van het jaar met €200 schulden
Blokkie zal ooit zijn rijden doorsturen

Feest




Evaluatie Cowboys & Indianenclubavond
 Joepie, veel verklede mensen
 Het was nen toffe avond
 De schachten waren ENORM zat
 Vandaag doen ze weer ne pré, oh god
 Sam had een paal in zijn broek
 Om de vice aan vast te binden
Cocktailavond
 We verkopen ze per 5, zonder bonnetjes
 Blokkie heeft een vriendje




Bert komt tegen 22u, DavIT ook (helpen op de quiz)
Namen?
 Damesfiets
 Viermuiler

Cursus


Proffen worden gemaild voor tweede semester, Dawyndt?

Sport





Evaluatie zwemmarathon
 5e geworden
 Mooi
€6 drank en bananen voor Theo
Nog IFK basket en badminton
 Inschrijven van badminton op site, voor donderdag
 Zet dat op nieuwsoverzicht

Cultuur



Karaoke
 Vanavond eens vragen aan Maxim/Kevin
Quiz
 Alex heeft op Centauro geprutst
 De zaal op 2 dagen reserveren (voor de nacht → opkuis), van 18u15  02u00
 De zaal is goedgekeurd
 Straks samen zitten voor de Quiz (Konijn, Sam, Alex, Robin)

IT




Evaluatie LAN der Wetenschappen (heeft DavIT zelf geschreven)
 ‘T was tof
 Fuck Jef
 En zijn huiswerk
 De andere webjes waren wel tof <3
 Peckie ook
 Cablemanagement <3
 Silox is een schatje
 Jorg ook
 Fuck bootloops
Er klopt iets niet met de foto’s
 Introductiedag
 Enkel Sarah heeft miserie
 Komt uit Aalst, niets aan te doen
 Het is blijkbaar WiNA dag 1






 Fix het DavIT
Groene vierkantjes → gefixed
 Flink
Enters op forum → Nog niet gefixed
 Regel het
Teveel pagina’s → gefixed
 Er zaten soms te veel pagina’s in een forum
404 Massacantus → gefixed

Schachtentemmer











Evaluatie Guidorolling
 Het was tof
 Alex is efkes binnengevallen
 Heeft de Yucca beroofd
 Per ongeluk
 Wel weinig schachten (ongeveer 24)
 Maar diegene die er waren, waren enthousiast
 Konijn is procentueel gezien een betere temmer
 Misschien een beetje meer verplichten
 Datum vroeger aankondigen
 Persoonlijk mailen
 Sms sturen
 Dat ze echt een reden moeten geven
Schachtenverkoop cocktailavond
 Nog twee
 We hadden dat wel beter moeten communiceren
 Axelle mag volgende week niet komen, dus moet wel vanavond
 Konijn post het nu op facebook
Extra Pietenpakken
 Nu is er maar 1,5 in de kelder
 Fabiola brengt die woensdagavond terug
 Xeno heeft die woensdavond ook wel zelf nodig
 Konijn contacteert Thibaut
 Nieuwe kopen?
 Niet echt noodzakelijk
 Volgend jaar, subsidies zijn al binnen
Bierbowling
 Dit weekend al affiche
 Inschrijvingen
 Dat dat voor de blok in orde is
Kelder proper
 Systeem voor schachten
Nieuw WiNAkoppeltje?
 Xeno en Karen?
 Blijkbaar totaal niet → we mogen het wss niet weten



 We komen het wel nog te weten
Jammer

PRExtern


Peak6
 Ze mailen niet terug
 Tja, jammer

PRIntern


Hij is er niet

Scriptor






Strakse
 Wordt te weinig nagelezen
 Doe een beetje jullie best om dat na te lezen
Kalender is een beetje leeg
 Nog wat vaten zetten?
 Op WiNA dag 2 (Lustrum)
 Foute top 80
 Op kroketavond?
 Doet er eigenlijk nu nog niet echt toe
Galabalstrakske + lustrumstrakse
 Met sponsers
 Verslagen

Lustrum







Sponsortocht
 Spreek onderling datum af
 Deadline (einde semester, dus volgende week)
Doodle invullen
 Voor de vergadering
Lustrum logo
 Schild met krans
 Doorsturen naar Alex
Sportjes (en de rest met activiteit) kom eens met een concept af

Varia




Cantoren voor 24u cantus
 Enkel antwoord van Lot en Niels
 Akke, Weedpecker → Spreek ze aan op massacantus
Vanavond tussen 9u en 9u30, tenzij ge shift hebt



Nee Kasper ge krijgt geen positief streepje omdat ge streepjes trekt
 Loser

