
Vergadering 5/12 
Aanwezig: Mathieu, Freija, Stef, Vincent, Sam, Segers, Blokkie, Thomas, Thomas, Davit, 
Sarah, Julie, Nathan, Tomas, Clara, Manon 
Afwezig: Lars, Polina 
Te laat: Alexandra, Matthias 
 
 
Praeses: 

- Kerstfeestje FK 
- Cadeau afgeleverd bij Julien 

- Massacantus  
- #brak 
- Niemand wil nachtshiften doen 
- Morgen reglement posten in evenement 

- WiNA-Weekend 
- Davit kijkt nog altijd naar huisje 

- Infodag ICC 
- Zaterdag 17 maart 
- 2 personen per richting 

- Nathan, Freija, Thomas, Davit 
- Fysica: loting 

 
Vice: 

- Massacantus is niet van het FK 
 
Penning: 

- Geen puntjes 
 
IT: 

- Studiehulp 
- Bijna 

- SKO router 
- Zo snel mogelijk sturen of langsgaan 

 
PR-extern: 

- Payconiq 
- Opgestart 
- Handig 
- Wel meer reclame maken volgend semester 

- Jobbeurs 
- VTK zit nog niet zo ver 
- Emile op de hoogte houden 
- Davit in BCC zetten 

 
PR-intern: 



- Foto’s site! 
- Update: ondertussen in orde 

- Alle sportactiviteiten in de weekmeel zetten 
- Mail vroeger posten in de groep, op zaterdag 

 
Schachtentemmer: 

- Evaluatie guidorolling 
- 3 mensen gesneuveld 

- 2 schachten + Lars 
- Bijna alle cafés gedaan 

- Cuba niet meer 
- Fun 
- Merci Davit om schachten naar hun kot te brengen 
- Blokkie en Davit kunnen cava aan 
- Bier in Yucca niet zo goed 

 
Sport: 

- Evaluatie zwemmarathon 
- 8ste plaats  
- Clara tank 
- Veel winezen (niet in het zwembad though): 2 zwemmers 
- Davit harde supporterskern 
- Verander naam evenement van “Wetenschappen en VLAK” naar 

“Wetenschappen, Chemica, Geografica, GBK, Geologica en VLAK @ 
zwemmarathon” 

- Of “niet-wetenschappen en WiNA” 
- Evaluatie IFK badminton 

- Nathan suckt echt 
- Toch hun best gedaan  

- Volgend semester vriendschappelijke wedstrijd 
- Tegen Hermes mss 
- Voetbalveld regelen of zaal in GUSB 

- Subsidieerbaar 
 
 
Cultuur: 

- Karaoke 
- OK voor Kevin 
- Er is nog een karaoke die week 
- Karaoke-installatie staat al in cb normaal 

- Nog eens vragen hoeveel micro’s er zijn 
- Cinematickets 

- Misschien eens in de blok met praesidium 
 
Scriptor: 

- Geen puntjes 



 
Feest: 

- Evaluatie Sint&Pint 
- Tof 
- Blokkie was plots verdwenen 

- Hij lette op paard van de Sint op het dak terwijl die binnen was 
- Veel bier voor weinig man 

- Galabal 
- Vorige week zaal gaan bekijken 
- We moeten 20 euro per persoon aan drank verkopen voor min. 100 personen 

of gewoon 2000 euro 
- Jarne zijn papa en nonkel zijn DJ 

- Blokkie wil niks meer verder vertellen 
 

Cursus: 
- Studiehulp 

- Wat Nathan doorgestuurd heeft, online zetten 
- Vanmiddag was er een schacht die dacht dat er maar 2 cursussen waren 
- Boeken 2de semester: leverdatum 

- Davit laat weten wanneer hij in S9 kan zijn 
 
Varia: 

- Te kort 
- Fuck cava 
- Nieuwe praeses vinden want DavIT bijna dood 
- Feestlinten hersteld 
- Wiskundig weetje van Sam, maar te moeilijk om volledig te typen 
- Weetje van Tomas: tweeling die het verst uit elkaar geboren is 

- 87 dagen 
- Eerste baby was 4 maand te vroeg 
- De andere 1 maand te vroeg 
- Blokkie zegt “Fuck VTK” 

- Afscheid van August Ames ofzo 
- Like niet als WiNA voor 10000000000000000000000000000ste keer 


