
Vergadering 8/11 
 

Aanwezig: Blokkie, Lucas, Theo, Emile, Tuur, Julie, Apo, Thomas, Maggie, Julien, Nathan, 
Anoek, Tomas, Sarah, Alex, Kwinten,  
Afwezig: Davit 
Te laat:  
 
Praeses: 

- WWW 
- Julien heeft de mail gestuurdt. Er is nog geen antwoord. 

- Praesidium activiteit: nu donderdag (10/11) om 20u30 
- Iedereen komen! 
- Amadeus aan het Belfort 
- Het praesidium fucked de moeder van segers. 
- Uitgaan erna? Waar mensen op dat moment zin in hebben. 
- Maggie zet €6 op alle praesidiumleden hun schulden. Zorg dat er tevens 

genoeg geld op de kaart staat om ter plekke te kunnen betalen. 
- Verbroederingscantus der WiNA’s 

- WiNA Leuven heeft toch de datum veranderd naar 5/5. Dit is voor ons geen 
probleem. 

- Komt allen af! 
- RSCB 

- Vergadering op 15/11 tussen 18u-20u 
- Aanhalen of Rani terug binnen mag. 
- Vaten doop 

- Dus we zullen vroeger moeten vergaderen.  
- Alternatief: We beginnen om 16u op Alex zijn kot. 

- Iedereen kan. 
- Iemand fix bak (Alex) 

- Fk-cantus 15/11 
- Gaan mee: Blokkie, Julie, Tomas en Tuur. 
- Blokkie geeft door wie er mee komt aan het FK. 

- Fuck Apo 
Vice: 

- Massacantus kaarten voor de ereleden 
- Volgende week laten weten aan de ereleden dat ze al kunnen reserveren. 
- Deadline: 5/12 tot dan kunnen ze reserveren. 
- Limiet van 20 ereleden reservaties. 

- Yasser ironisch herinneren dat hij erelid moet worden. 
 
Penning: 

- Subsidies 
- Maggie pesten is leuk 
- IK HAAT JULLIE ALLEMAAL *salty*  



- Het was goed bedoeld van Marlies. 
- Maggie gaat het vrijdag (11/11) doen. 

- Overzichtje afgelopen activiteiten 
- Pizza-avond 

- Insignificant klein beetje verlies. 
- Openingsfuif 

- Veel winst 
- Doop 

- Get Money!! 
- Rekening standaard strakskes 

- Maggie mail hiervoor naar de standaard. 
 
IT: 

- FIX de lasershoot 
- Tis in orde. Hopelijk... 

- Tuur en Nathan op het quizforum!! 
- Als maggie schulden toevoegt komt alles er dubbel te staan. Fix het schulden 

systeem.  
- De site komt onder de site wanneer maggie naar beneden scrolt. 
- Alleen weekmeels sturen naar effectieve leden. 

 
PR-extern: 

- Reminder: Sponsortocht! 
- Tuur en Julie zijn al half geweest. 

- Oxygen: geeft dagkaarten (sponsorcontract natura) 
- Leg de contracten bij Alex 

- Herinner de VM’s hieraan Alex. 
- Alex mail naar de sponsors voor sponsoring voor de quiz. 

PR-intern: 
- Niets...jeej 
- Trek normale foto’s van Alex 

Schachtentemmer: 
- Evaluatie doop 

- Get money 
- Het was leuk 
- Anoek je mag wat strenger zijn. ;) 
- Dappere schacht die pijn aan zijn knie had. Dit komt in orde er is niets erg 

aan de hand. 
- Cantus was leuk 
- Er is weinig gedronken. 
- Jef krijgt zijn lint op de nadoopcantus. 
- Commilitones hadden zich goed gedragen. 

- Buite Tomas 
- WiNA is een homokring! Godverdome. 
- Fuck apo 

- Bierbowling 



- Overpoort bowl is tot eind maart bezet. 
- De datum is 20/4 geworden. Verwisseld met de bonte avond. 
- Om 20u 
- Heel de avond wat wil zeggen tot 1u in de ochtend. 
- Regeling is voor in het tweede semester. 
- Bonte avond is dan 23/4 

- Nadoop 
- In de kleine zaal 
- Schachten moeten tegen dan betaalt zijn. 
- Maggie zorg dat Julien/Blokkie tegen dan een lijst hebben met alle schachten 

die nog moeten betaalt worden en dus verkocht worden op de cantus. 
- Julien vraagt aan Simon om de algemene badge. 
- Plaats de regeling in de doopcomité groep. 
- Thema: New kids  

- Activiteiten op site 
- Nadoop staat er op 
- Guiderolling wordt aangemaakt. 

- Zorg dat de schachten allemaal een guidogids hebben. 
Sport: 

- Skireis  
- Begin flyers uit te delen. 
- Kijk al eens of de posters er zijn. 
- Er zijn al acht inschrijvingen. 

- Probeer dus wat beter reclame te maken. 
- Plaats een bericht op de WiNA pagina. 
- Zit achter de andere wetenschapskringen aan. 

- AA Gent is op 30/11 
- Het is €10 (geen studententarief) 
- Activiteit komt binnenkort online met inschrijvingen. 
- Inschrijvingen en betalen bij de sportjes of Maggie tegen 22/11. Anders kan je 

niet mee. 
- Maak tevens een facebook activiteit aan. 

- Mini-voetbal 
- Meedoen is belangrijker dan winnen. 

- Niet te negatief zijn in het strakske dit zet sommige mensen af. 
 
Cultuur: 

- Quiz 
- Verslag quizvergadering 

- Rondes zijn al gebrainstormd. 
- Nathan zet een bak op de volgende quizvergadering confirmed. 
- Zet in de groep als er een volgende vergadering komt. 

- Lasershoten 
- Evenement aangemaakt. 
- Er staat een maximum van 20 op de rest komt in de wachtrij. 



- Vanaf dat er 10 in de wachtlijst komen dan zullen de wachtrij mensen ook 
mee kunnen. 

- Manon schrijft zich nog in. 
- Zorg dat maggie op tijd weet hoeveel mensen er komen dan neemt hij 

genoeg geld mee om ter plekke te kunnen betalen. 
 
Scriptor: 

- Het strakske moet nog uitgedeelt worden aan de eerstejaars informatica. 
- Zoek eens wanneer zij les hebben. 
- Scriptor gespiegeld aan iedereen op Nadoopcantus (Apo ook) omdat er geen 

rechtzetting in het strakske staan omtrent team vlees. 
- Volgende deadline: woensdag 30/11 zorg dat dit op tijd online staat. 

- Voorstel voor column 
- Het leven zoals het is: de kelder. 

 
Feest: 

- Cocktailavond 
- We gaan heel de bazar (diepvries) moeten slepen naar de CB en terug. 
- Iedereen neem een fles mee. 
- Julien zet in de schachtengroep een bericht om morgen schachten mee te 

nemen om te helpen dragen van de CB naar de sterren. 
- Je moet schudden met de bruine cocktail. 
- Iedereen aanwezig om 21u stipt. 

- Shiften 
- Apo fix u shiften. Niet te vroeg beginnen en random uren vergeten. 

- Zet bierkoning op tijd online. 
Cursus: 

- Kot niet vuil achterlaten aub. Anders bak. 
- De boeken van EnM en Optica  

- Tel na hoeveel we er nog hebben. 
- Zorg dat dit het laatste jaar is waar we deze boeken verkopen. We moeten dit 

jaar dus van de boeken af zien te geraken. 
- Volgende vergadering een idee hebben van hoeveel we er nodig zullen 

hebben. Pols dus bij de eerstejaars.  
Varia: 

- Evaluatie brakken na de doop 
- Heel brak. 
- Segers heeft goed gebrakt. Voor herhaling vatbaar. 
- Maggie had een saaie treinreis 
- DaviT zijn gesnurkt is sexy. 

- Quiz geologica/VLAK 
- Wie wilt er mee. 

- Tuur 
- Anoek 
- Sarah 
- Kwinten 



- Blokkie 
- Julien 

- Alex zorg dat je een systeem hebt om mensen te looten. 
- Smeergeld wordt aanvaard. 

- Trein passeert  
- kssshw, kssshw, kssshw, kssshw,...... 
- niet goed genoeg 

- Fuck segers zijn moeder 
- Fritoloog? Nee want Alex kan niet tegen verandering. 
- Bij de nieuwe frituur krijg je veel sauce. 
- Francis doet swag met zijn nek. 
- Wie komt er frietjes eten? 

- Maggie is verdrietig dat segers zijn puntje afpakt. 
- Het praesidium stemt in welke frituur we eten 

- Het wordt fritoloog! 
- Fuck Apo x14 


