
Vergadering 24/04 
Aanwezig: Blokkie, Thomas, Lars, Sam, Nathan, Alexandra, Vincent, Freija, Segers, Julie, 
Clara, Manon, Tomas, Davit, Sarah, Jules 
Afwezig: Polina 
Te laat: Matthias 
 
 
 
Praeses: 

- Stickers 
- Liggen in de kelder 
- Voor volgende keer: beter met witte achtergrond ipv transparant 

- Op sommige achtergronden lijkt het geel nu groen 
- Evaluatie WWW aka MMM 

- Leuk 
- Schachtencantus was geniaal 
- Nathan heeft afgezegd omdat hij wou studeren en masturberen 

- Kiescomité 
- Evenement van verkiezingen zelf online zetten 
- Blaadjes voor kiesvergadering nog afdrukken 

- Evaluatie WiNA-dag 2 
- Opruim 

- Tot het einde blijven 
- Stoelen 

- Moeten op bepaalde manier in de kar, anders geraakt die niet toe 
- Veel volk: rond 80 man 
- Volgend jaar mag het een paar euro duurder 

- Stok vlag 1 & stok vlag 2 
- In orde 

- Praesidiumactiviteit 
- FK bbq op kosten van WiNA? 

- Do 3 mei 
- Thomas en Freija kunnen niet 
- Daarna nog op café 

 
Vice: 

- Evaluatie ereledenactiviteit 
- Goed maar veel trappen gelopen 

- Regels over doopcomité dat met schachten muilt, moeten blijkbaar in het verslag 
staan 

 
Penning: 

- Subsidies 
- Komt in orde 

- Ticketje Louise 



 
IT: 

- Gotcha 
- Tomas is er aan bezig 
- Is wel wat te laat 
- Uitstellen naar volgend jaar 
- Examengotcha is geen goed idee 

- Infosessie GDPR 
- Zondag 6 mei 
- ivm nieuwe wet van Europa over privacy enzo voor websites die gegevens 

verzamelen 
- Interessant voor Nathan en Mathieu 
- Matthias wil ook wel komen 
- We moeten om de zoveel jaar gegevens verwijderen 

- Niet mogelijk om xls-bestanden te uploaden op de wiki 
- Ook te grote bestanden met foto’s lukt niet (voor quiz bvb.) 

 
PR-extern: 

- Factuur KPMG 
- Toegekomen, nog niet betaald 

- Avond KPMG 
- Voor evaluatie van de sponsoring 
- PR-extern + opvolger mogen gaan 
- Wie rijdt er mee naar Zaventem? 

 
PR-intern: 

- Weekmeels eerder 
- Posters 12-urenloop? 

- Geologen hadden dat moeten doen 
 
Schachtentemmer: 

- Evaluatie Bierbowling 
- Chill 
- Verlies? Redelijk wat 

- Evaluatie CDW 
- Volgend jaar beter zonder chemica 
- “Chemicanicantussen” -Davit 
- Nathan moet zijn verjaardagscadeau leren accepteren 

- Evaluatie schachtendiner 
- Lekker en veel 
- Veel mensen moeten nog overschrijven -> niet vergeten! 
- Weinig schachten gingen mee naar het vat achteraf 

- Ontgroening 
- Behangpapier voor opdrachten op te schrijven? 
- Doopcertificaten niet vergeten 

- Julien is potje komen brengen 



 
Sport: 

- Truitjes 
- Vincent heeft design gemaakt en offerte aangevraagd 

- 12urenloop 
- Tank 
- Als iemand truitjes van WiNA wil aandoen, ze zijn niet gewassen 
- Sam gaat naakt lopen 

- Behalve tijdens de schaarsgeklede mannen-ronde 
- Evaluatie IFK Fifa 

- Halve finale 
- Lars suckt blijkbaar 

- Jenevervoetbal/baseball/… 
- Woensdag 2 mei 
- Morgen evenement online 
- Enkel wie speelt, mag drinken 

 
Cultuur: 

- Evaluatie escaperoom 
- Eruit geraakt :-) 
- Seppe is de mol 
- Weinig opkomst 
- Iets te laat aangekondigd 

- Evaluatie karten 
- Heel leuk 

- Kroegentocht 
- Maandag 14 mei 
- Op tijd evenement online zetten 
- Eens langsgaan bij de cafés om te zien waar we kunnen zitten met grote 

groep 
 
Scriptor: 

- Laatste Strakske 
- :’( 
- Deadline: 6 mei, voor shotjesavond 1 dag na shotjesavond 

 
Feest: 

- Shotjesavond 
- Alles пиздец in ’t Oostbloks 
- Nog eens doorgeven aan Kevin 
- Wodka met theezakje is blijkbaar lekker 

- Evaluatie Foute top 
- Da tweede vat was wel lekker 
- Segers en Blokkie hebben shotjes verdiend 

 
Cursus: 



- Blokkie heeft nog 2 kielen verkocht 
 
 
Varia: 

- Verkiezing StuW 
- Je kan zelf nieuwe functies verzinnen 
- Bijvoorbeeld tuinier 

- Is er pindasaus int blauw kotje? 
- Geen idee, maar wel een stok op Vincent zijn gezicht 

- Alexandra is mss wat later op de clubavond 
- Nathan en Clara kunnen niet naar de clubavond komen 
- Tomas’ weetje: de eerste film over de Titanic was er al 29 dagen na de ramp en één 

van de acteurs was een overlever 
- Sams weetje: grootste hyperinflatie ooit was in Hongarije en al het Hongaars geld in 

omloop was maar een duizendste van een dollar waard 
- Lars gaat er ook niet zijn op de clubavond, moet studeren 


