
 

Aanwezig: Nathan, Femke, Maarten, Niels, Mathieu, Alexandra, Kobe, Sander, DavIT, 
Matthias, Basile, Wout, Jan-Pieter, Florence, Quentin, Robin, Julie, Segers, Blokkie, Bert,  
Afwezig: 
Te laat: Timon, Sander, Jonathan, Sam, Nicky, Manon, Junior, Tippi 
 
Praeses: 

● Vergadering is met de kandidaat-praesidiumleden 
○ Welkom 
○ Doe alsof de vergadering tof is of zo 

● Evaluatie WiNA Dag 2 
○ Krijgen wij nu nog terug voor die kapotte tap? 

■ Bijzonder onbereikbaar 
■ Eens voor mailen 

○ Grote vlag niet meer laten hangen over nacht 
■ Het heeft misschien niet gewaaid tijdens WiNA dag of ‘s nachts, maar de 

woensdag kon er vrij goed een ruit in geklopt zijn. 
■ Ook best iets zacht op de uiteinden hangen 

● Deze keer: 2 rollen keukenpapier vast gehangen met wa zip ties 
○ Banken af te raden 

■ Het was een test → ze konden zitten *duimpje* 
 
Vice: 

● Manon fixt de tent 
○ Is haar gezegd op clubavond 

 
Quaestor: 

● Finale deadline schulden 
○ Tegen volgende vergadering → Afbetalen! 

● Financieel verslag in paar minuutjes? 
○ Moet nog geteld worden 
○ WWW was duur → volgend jaar goedkoper 

● Hoeveel vaten heeft WiNA nu gezet het afgelopen jaar? 
○ 6.5 eerste semester, 5 tweede semester 

● Wanneer deftig SDW Verslag  
○ Tegen volgende week 

 
IT: 

● Gotcha? 
○ Te laat = Brakke IT 

 
Schachtentemmer: 

● Bierbowling 
○ 7 banen 



 

○ Hou bij 
○ Fijne activiteit 
○ Pool was ook leuk 

● Evaluatie ontgroeningscantus 
○ Na-Ontgroening? 

■ Vacantus 
● Kleiner binnendeel 
● Vooral buiten 

■ Zwanenzang 
● Andere kringen misschien ook zwanenzang 

■ Nog bekijken 
■ Nadoop? 

● Misschien te laat 
 
Cultuur: 

● Deze week langsgaan bij/bellen naar kroegen om tafels te reserveren enzo 
○ Rekenen op 20ish man? 
○ Volgende donderdag 

 
Feest: 

● Galabal 
○ Weinig praesidium bij de start 
○ Geen diner = Geen kosten voor ons 
○ Drank te duur 

● Ketnet throwback night 
○ Volgende dinsdag 
○ Naar de Aldi 

 
Sport: 

● SDW 
○ Touwtrekken gewonnen 

■ Nipte finale, holy shit 
○ Bakplaat is niet snel genoeg om hamburgers te bakken 

■ Dus friteuse om ze te bakken, bakplaat om ze warm te houden 
○ Organisatie 

■ Vooraf steeds sommeke maken van het vermogen van uw apparaten, en 
genoeg verlengkabels & stopcontacten op verschillende circuits voorzien. 

● Doorslaan van plont vermijden 
■ Standaard zekering = 20 A => 4600 W per circuit 
■ Problemen met schema 

● Er lag een schema maar bijna niemand zag dat 
 
 



 

● 12 urenloop 
○ 4 vaten gedronken 

■ Een vat op een uur omdat we goedkoop waren en andere kringen stopte 
○ 3 dozen ontdooide hambers en 1 doos bitterballen (mensen waren instant happy 

toen je gratis roepte) 
■ Mss lag er iets op 
■ + doos naar hilok (gratis) 

○ Misschien kleine boete voor tape die niet van een zeil ging 
○ Drukke uren: 

■ Iemand voorzien die deftig kan tappen, moeilijke bekers 
○ Systeem 
○ Na 6u+ pas geologen beginnen lopen 
○ Bij lange wachttijden (op een gegeven moment 1u), misschien betere lopers 

fixen? 
■ Quentin: enkel in geval van bedreiging om ingehaald te worden 
■ Onder 1min20 zijn we beginnen wegsturen op gegeven moment 

○ Scrollen lol wa isda 
■ Wachtrij beperken? 

○ Trage lopers aan het lijntje houden is een probleem 
○ We willen goeie lopers maar sturen misschien enthousiaste mensen weg 
○ Over competitieve mindset: afspreken met andere kringen 

○ Volgend jaar bespreken!!! 
 
Cursus: 

● Vandaag en donderdag nog laatste shiften 
● Vrijdag retour 

 
PR-intern: 

●  
 
PR-extern: 

●  
 

Scriptor: 
● Deadline laatste strakske? 

○ Deze vrijdag voor heel ‘t praesidium 
○ 03/05t voor ‘t cultuur 
○ Buiten de activiteiten die nog moeten komen 

● Sprookje bijna af? 
● Iemand die zin heeft om iets te schrijven zeg maar 

 
Varia: 

● WWW 



 

○ tripje naar Maasmechelen 
● Kiesvergadering 


