
Vergadering 2/05 
 
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Maggie, Segers, Alex, Maggie, Kwinten, Tomas, Julie, Polina, 
Freya, Nathan, Vincent, Thomas, Apo, Julien, Sarah, Theo, Matthias, Francis 
Afwezig: Tuur, Julien, Davit 
Te laat: Jacob 
 
Praeses: 

- Evaluatie kies vergadering 
- Twas tof. 
- We zoeken nog 2 sporten. 

- FK BBQ 4/05 
- Niet vergeten mensen die zich hebben ingeschreven. 
- Zie dat je er bent. We spreken nog af in gesprek. 
- Nog geen rekening doorgestuurt. We zetten wanneer de rekening doorkomt 

alles op de schulden. 
- Evaluatie Bicky’s @s9 

- We hebben er duusnd over. 
- Zet dit op de wiki. We hebben er teveel over. 
- Verkopen aan bevriende kring, beetje op praesidiumactiviteit. En de rest 

verschuiven we door naar het volgend praesidium. 
Vice: 

- Evaluatie Ereledenactiviteit 
- Te weinig eten  
- Maar de sfeer zat er wel. 
- Merci voor de hulp. 
- Meer werk dan geacht als je zelf een bbq organiseert. 
- Voor volgend jaar: 10 vaten beloofd (veel drank) 
- eten opruimen in het vervolg. 
- De vuilzak met rot eten is zwaar en sarah. 

- Zwanenzang 
- NIeuwsfeed en facebook bericht online zetten. 
- Zoveel mogelijk de mensen die we al weten erbij zetten. 
- Amadeus gaan eten met de zwanen. 
- Vermelden dat de zwanen hun cantusnummer doorsturen. 

Penning: 
- Boete 

- Enkel geologen hebben nog niet betaalt. 
- We sturen naar de betrokken partijen. 

- Overzicht afgelopen activiteiten 
- Ereledenactiviteit 

- Te duur 
- Bicky’s @S9 

- Beetje verlies met veel over. 
- Ontgroening 



- Verlies gemaakt 
- Bierbowling 

- Beetje verlies 
- Wina Dag 2 & Quiz 

- Toch klein beetje verlies 
- CDW 

- WiNA failliet 
- Schulden 

- Kwinten moet terugkrijgen. 
 
IT: 

- Niet aanwezig 
PR-extern: 

- info@wina.ugent.be is nu verbonden aan pr-extern. Want er komt veel pr informatie 
binnen. 

PR-intern: 
- Genieten 
- Bicky was lekker. 

Schachtentemmer: 
- Evaluatie Ontgroening 

- Twas tof 
- Pintjes bij de ontgroening was misschien wat ranzig. 
- Cantus was cva 
- HERMAN!!! 
- Kijken naar die 7 beloofde bakken. 
- Jammer dat Davit op zijn bek was gegaan. Maar hij was in orde. 
- Chillll 
- Francis was teleurgesteld. 
- Francis wordt op de nadoop ontgroend 

- Gelukkige verjaardag. 
- De jacob kwestie. 

- Kwinten kan er misschien niet zijn op de nadoop. 
- Heel misschien zal het op de vacantus kunnen. 

Sport: 
- Evaluatie 12-urenloop 

- Er was op het einde bijna een vat over. 
- We konnen de bakjes niet terug geven. 
- Op sportief vlak was het ook niet goed. 7de geworden. :( 
- Meedoen is belangrijker dan winnen. 
- Schaarsgeklede mannen 2de plaats. Trots. 
- Nathan shame...shame...shame… 
- Misschien volgend jaar de speciale rondes wat voorbereiden dan kunnen we 

wa pronken. 
- Iedereen die heeft gelopen merci. 

- IFK Heartstone 
- We zijn voorlaatste geworden. Wauw gewoon wauw. 

mailto:info@wina.ugent.be


- Volgend jaar magic online. 
- lol hadden we geen team voor. 
- Kut dat het op een vrijdag was. 
- Redelijk kleinschalig.  

- Jenevervoetbal. 
- Fix flessen jenever voor tijdens de overgangsvergadering. 

Cultuur:. 
- Evaluatie Kroegentocht 

- Twas tof 
- Spijtig van hotclub 
- Nathan heeft geprobeerd te kotsen in de leie en heeft...gemist?  
- Twas een ramp met kleingeld. Misschien volgend jaar toch iets vast. 
- Matthias was te nuchter om de weg te vinden. 
- Fuck de NMBS. 

 
Scriptor: 

- Volgend strakske 
- Deadline: volgende woensdag. 
- Vraag aan david om een woordje voor te bereiden. 
- Stuur alles op tijd door naar Tomas. 

- Strakskes op de website 
- In orde 

Feest: 
- Shotjesavond 

- Inkopen volgende maandag. 
- Macrokaart nog nodig. Alex heeft er één.  
- Spreek af om buiten de sterre te geraken. 
- Fix kaart bij lucas. 
- Alex fixt cava om te spuiten op de verkozen praeses. 
- Flessen worden door vergadering meegenomen. 
- We doen ook een glashift. 
- Flessen zijn makkelijker. 

 
Cursus: 

- Boekskes van E&M en Golven 
- Er is nagevraagd in de les. 
- Maar niemand is er om gekomen. 
- De mensen die niet zijn afgekomen hebben de cursus gewoon afgeprint. 
- Er zijn er niet zoveel meer over. Die zijn misschien nog te verkopen. 
- De slecht gedrukte boeken: stuur de aantallen door naar maggie. 

Varia: 
- Gent is doolhof 
- Matthias proficiat met uw meter. WiNA present! En poef is betaalt. 
- Zelfmoord trein vanaf nu.  
- Fuck LVSV 
- Fuck de lijn. 



- Een Finalandse billionairen krijgen heel grote boetes als ze te snel rijden. 
- Reinier is een palindroom. 
- *rjzhgrujysgjfhs* - Francis 
- Francis is pised op zijn niet-ontgroeningen. 
- Fuck segers zijn ma. 
- Volgend jaar: Nieuwe functie recruitment voorstel. 

- Wij zetten ons als kring amper in voor laatstejaars 
- Mogelijks verandering in brengen 
- Zet gewoon op de pr-extern mogelijk? 
- Push de pr-extern om dit toch deftig te doen volgend jaar. 
- Samenwerking met vdk. 
- Pr-extern kan mogelijks hulp vragen van praesidium. 

- Frietjes? -Maggie 
- Nee niemand wil. Ga pizza eten kut. 

- Tchuuu tchuuu tchu... zelfmoord. 


