
Vergadering 9/05 
 
Aanwezig: Blokkie, Julien, Lucas, Sarah, Maggie, Nathan, Polina, Tuur, Thomas, Tomas, 
DavIT, Laura, Anoek, Lars, Vincent, Alex, Theo, Emile 
Afwezig: Kwinten 
Te laat: Joshua, Apo 
 
Praeses: 

- Evaluatie verkiezingen 
- Waarom weet Sam de uitslag al? 
- Alles ging vlot 
- Buiten de koek in de doos. 
- Anoek ruim uw ‘campagne’ op. 

- Evaluatie Verbroedering der WiNA’s 
- Epic of legendarisch kies uw adjectief. 
- Gent represent. 
- We hebben Hans uitgelegd aan de andere WiNA’s. 
- Julien kan beter muilen dan blokkie volgens karel en Alex. 

#WiNAISEENHOMOKRING 
Vice: 

- Zwanenzang 
- We hebben ongeveer 10 zwanen op het moment 
- Amadeus gereserveerd. 
- Zwanen mogen date’s meenemen maar maggie mag ni mee. 

- Ruim die beschimmelde hapjes van de ereledenavond eens op en de kelder 
- Done 
- Flesjes met eten in? 

Penning: 
- @Sam Persoon 
- Subsidies 

- Zorg dat het in orde komt. 
- En koop A4 papier. 

IT: 
- Niets te zeggen. 

PR-extern: 
- NIets te zeggen. 

PR-intern: 
- Niets te zeggen. 

Schachtentemmer: 
- Niets te zeggen. 

Sport: 
- Jenevervoetbal 

- Kijk of er over is van de shotjesavond. 
- Evenement staat online. 
- Sport puntjes zullen volgende vergadering eerst zijn. 



Cultuur:. 
- Evaluatie Kroegentocht 

- Tuur zijn mening: Twas goe 
- Jammer van bierhuis. 
- Vermeld tegen volgende cultuur dat hotclub ni zal gaan. 

- Klokke roeland heeft gesmaakt. 
- Genoten van de verjaardag tuur. 

Scriptor: 
- Volgend strakske 

- Zo goed als alles doorgekregen buiten een paar uitzonderingen. 
- Deadline woensdag 10/05!  
- Iedereen zijn zaken op tijd inleveren. 

Feest: 
- Shotjesavond 

- Iedereen minstens 3 flessen mee. 
- Tga leuk worden. 
- Er is lang gewerkt aan de yello shots. 
- Op de bruine moet er slagroom en chocolade. 
- Zakken uit de eeuhh eeeuuuuh gebruiken om de flessen te vervoeren. 
- Yello shots krijg je enkel als je 5+1 koopt. 
- Mensen met shift mogen ook één proeven. 
- We zetten een bar op niet bij de kicker. 
- Let op dat er geen flessen worden gestolen. 

- Galabal volgend jaar terug met wetenschappen? 
- Galabal met wetenschappen is meer een fuif. 
- Ge kent minder mensen 
- Het algemene sentiment is dat we het galabal op ons zelf blijven doen. 
- Industriële ingenieurs mogen niet naar het galabal. 
- Galabal met hermes confirmed? 

 
Cursus: 

- Boeken EM en GO 
- EM: 9 over 3 slecht 
- GO: 6 over. 
- Dus in totaal voor beide 6 over. 

- Derde lint wordt vanavond meegenomen? 
- Wordt doorgeschoven naar volgend jaar. 

Varia: 
- Shotjes zijn straf. 
- Hallo - Apo 
- Vergaderingen moeten langer duren - Nathan 
- Joshua is zijn lintje kwijt. Zuppe en zout eten boyyy 

- Geimproviseerde ceremonie 
- Dood aan tuur 
- De nieuwe senior van filo is hot maar is een duts. Tomas is salty 



- Andy warhol heeft ooit op een schilderij klaargekomen en heeft dit verkocht voor een 
grote prijs. 

- Fuck you apo 
- Die mens van de deliveroo is lelijk. 
- UIt frustratie frieten eten?- Maggie 
- Vrijdag cava cantus? - Julien 

- Blokkie misschien omdat hij gratis kan. 
- Zelfmoord trein: chuuu chuuuu chuuu splat! 
- Senior van de WiNA: Fuck priemgetallen! 


