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Bij WiNA proberen we voor alle studenten iets te kunnen betekenen. Een gevarieerd aanbod van activiteiten is
daarbij de sleutel tot succes. Hieronder bespreken we een aantal van onze activiteiten, maar dit is slechts een
greep uit het enorme aanbod.
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1 Karaoke-avond
26/02/2019

Op de karaoke-avond kan iedereen liedjes aanvragen en gezellig meezingen aan de hand van de tekst op het
scherm. Van zeer recente en moderne liedjes tot de oudste klassiekers, alles passeert de revue. Studenten kunnen
kiezen uit meer dan 2000 liedjes en ontdekken vaak lang vergeten klassiekers. Velen beschrijven het dan ook als
het bijbrengen van een stukje muziekcultuur. Deze avond wordt dan ook niet voor niets een cultuur-activiteit
genoemd.

2 Foute-top 83
26/03/2019

De Foute-top 83 is een knipoog naar het feit dat WiNA in 2019 reeds 83 jaar bestond. Een paar dagen
ervoor konden alle Winezen foute liedjes inzenden via onze site en later kon er dan op gestemd worden. Zo zijn
onze studenten sterk betrokken bij deze activiteit. Ze kiezen zelf welke liedjes ze fout vinden en graag willen
horen. De avond zelf kunnen ze ontdekken welke positie hun inzendingen behaald hebben en natuurlijk ook
meezingen als deze gespeeld worden. Op deze activiteit verkleden heel wat studenten zich ook in het thema om
er zo een nog leukere avond van te maken.
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3 Spelletjesavond
28/03/2019

Onze studentenvereniging voorziet heel wat verschillende gezelschapsspelen. Zo kan zeker iedereen een spel
spelen waar hij plezier uit haalt. Daarnaast zorgen we ook voor drank (naast bier ook frisdrank en water).
Dit is een populaire activiteit voor studenten die niet per sé graag uitgaan of naar onze wekelijkse clubavonden
komen in de CB.

4 Galabal
05/04/2019

Deze jaarlijkse activiteit is altijd zeer populair. Studenten kleden zich op hun best en kunnen op deze avond
genieten van een gratis receptie met hapjes en een gratis drankje. De avond ging door met sfeervolle dansmuziek,
verzorgd door een aantal top dj’s, en er werd ook een promking- en queen verkozen. De avond vond plaats op
een vrijdag, waardoor studenten die tijdens weekdagen liever niet lang uitgaan, deze avond aanwezig konden
zijn. Daarnaast waren ook niet-WiNA gedoopten van harte welkom, waardoor we veel volk binnen ons studiege-
bied kunnen aanspreken en deze een avond vol plezier kunnen aanbieden. Dit is zeker een van onze doelstellingen.
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5 WiNA-dag 2
23/04/2019

Elke semester organiseren we een WiNA-dag. Gedurende de hele namiddag voorzien we wat om de dorst
te lessen en ’s avonds organiseren we een BBQ. Iedereen is hier van harte welkom. Studenten dienen wel in te
schrijven maar dit laten we ruim op tijd weten aan de studenten in ons studiegebied zodat ze zeker aanwezig
kunnen zijn. Deze activiteit brengt heel wat studenten samen, wat zeker binnen onze doelstellingen valt, en dat
in de vertrouwde omgeving van de campus. Na de BBQ wordt iedereen uitgenodigd om van een fris pintje (of
een ander drankje) te komen genieten in ons clubcafé.

6 Introductiedag
20/09/2019

Net voor het academiejaar begint, krijgen de eerstejaars van de faculteit Wetenschappen wat welkomst-speeches
te horen op de campus Ledeganck. Daarna begeleiden leden van ons praesidium de studenten naar de campus
de Sterre. Na nog wat inleidingspowerpoints, verzorgen we broodjes en wat te drinken. Ook op deze dag or-
ganiseren we de boekenverkoop voor de eerstejaars. Zo kunnen ze de week erna voorbereid beginnen aan hun
lessen. Deze activiteit past zeker binnen onze doelstellingen omdat we aan de ene kant de studenten helpen met
hun cursusmateriaal en aan de andere kant kunnen ze tijdens deze dag in een aangename sfeer kennis maken
met hun campus en hun medestudenten.
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7 Kasteelavond
08/10/2019

Veel van onze leden drinken al eens graag een zwaarder biertje. Daarom organiseert WiNA ook elk jaar de
Kasteelbieravond, waar we verschillende Kasteelbieren verkopen aan lage prijzen. Onze leden verkleden zich
dan ook vaak in het thema van kastelen, ridders en prinsessen. Deze activiteit vindt plaats in de Canard Bizar
en is voor iedereen open.

8 Openingsfuif
10/10/2019

Sommige studenten gaan liever dansen dan op café gaan praten tijdens het uitgaan. En dat willen wij na-
tuurlijk ook mogelijk maken voor onze studenten. Daarom organiseren we onze jaarlijkse openingsfuif, dit jaar
in de Delta, waar zowel gedoopten als niet-gedoopten welkom zijn. Op deze avond kunnen de eerstejaars met
hun medestudenten uit dezelfde richting samen proeven van het Gentse uitgaansleven en misschien levenslange
vriendschappen vormen. Deze activiteit zorgt voor ontspanning en sfeer, wat deel uitmaakt van onze doelstel-
lingen.
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9 Karting
17/10/2019

In het begin van het semester tracht WiNA steeds een activiteit te organiseren waar veel eerstejaars op af-
komen. Zo hebben ze de kans om elkaar wat beter te leren kennen, maar ook al wat mensen binnen WiNA. In
2019 gingen we met een aanzienlijke groep gezellig karten. De rivaliteit op het circuit maakte achteraf plaats
voor gezellige gesprekken in de bar.

Er zijn helaas geen foto’s beschikbaar van deze activiteit.

10 Pizza-avond
22/10/2019

Nog een klassieker bij WiNA is de pizza-avond. Hierop voorzien we meer dan genoeg pizza’s die we aan
belachelijk lage prijzen verkopen aan leden en niet-leden. We verwelkomen ook een heel aantal eerstejaars. Op
deze activiteit leren ze niet alleen elkaar, maar ook vele Winezen wat beter kennen. Aangezien deze activiteit
doorgaat in de CB, is deze dan ook volledig open voor alle studenten.
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11 IFT
04/11/2019

Ieder jaar proberen we zoveel mogelijk studenten binnen ons studiegebied warm te maken om deel te nemen aan
dit sportief toernooi. Hier doen zowel gedoopten als niet-gedoopten aan mee. Zo bereiken we de doelstelling om
iedereen binnen de richting een kans te geven sport uit te oefenen. Er zijn heel wat verschillende disciplines waar
WiNA aan meedoet. Zij die liever niet op het veld staan, worden altijd uitgenodigd om te komen supporteren.
We voorzien energierijke snacks en sportdrank zodat de sporters wat kunnen opladen tussen de wedstrijden
door en zodat de supporters geen droge keel krijgen van al het aanmoedigen.

Resultaten:
In de eerste plaats willen we iedereen een leuke dag bezorgen. Maar al deze enthousiaste studenten hebben
ook wel een aantal mooie resultaten neergezet voor WiNA en daar mogen we toch ook wel trots op zijn. In de
volgende disciplines deed WiNA mee:

• Basketbal: 5de in een poule van 7 (2 wedstrijden gewonnen)

• Volleybal: 4de in een poule van 7 (3 wedstrijden gewonnen)

• Tafeltennis: 3de in een poule van 4

• Watersportbaanloop

• Zwemaflossing

• Praesidiumkamp: 2/3 wedstrijden gewonnen
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12 Filmavond
07/11/2019

Wie geniet er nu niet van een goede film in de Kinepolis. Daarom gaat WiNA ook elk jaar eens samen naar de
cinema om een film mee te pikken. Dit jaar kozen onze leden voor The Joker. Deze activiteit is eens iets anders
dan de standaard feestjes in de overpoort en trekt dan ook een ander doelpubliek aan. Zo probeert WiNA voor
alle studenten iets te doen. Achteraf werd er nog wat nagepraat worden over de film.

13 Quiz
21/11/2019

Onze jaarlijkse quiz brengt zowel WiNA-leden, als niet-leden samen om de strijd aan te gaan. Zowel gedoopte
leden, als studenten uit onze richtingen, als assistenten en proffen nemen graag deel. Zo brengen we heel wat
mensen binnen ons studiegebied samen. Met heel wat vragen en ingewikkelde puzzels worden ze uitgedaagd
op het vlak van kennis en inzicht. We voorzien wat om de dorst te lessen en versnaperingen voor tussendoor
voor wanneer de hersenen extra energie nodig hebben. Op het einde werden de winnaars beloond met prachtige
prijzen, maar ook alle andere deelnemers gingen niet met lege handen naar huis, met dank aan al onze sponsors.
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14 Cantussen
WiNA organiseerde uiteraard ook weer een hele reeks cantussen. Deze gaan bijna uitsluitend in de Canard
Bizar door. Hieronder staan de cantussen van het jaar 2019 even opgelijst:

04/01 Oudezakkencantus
15/02 Comrades- en familiecantus
28/02 WiNA’s 12-uren cantus: Eurovision
16/03 Verbroederingscantus der WiNA’s
21/03 Verbroederingscantus met Hermes
21/04 Cantus der Wetenschappen
25/04 Ontgroeningscantus
28/06 Zwanenzang

19/07 Vacantus: Kantus Kitsch
03/10 Openingscantus
31/10 Doopcantus
14/11 Verbroederingscantus met VLAK
28/11 WiNA’s Santa vs Sint cantus

Verder was WiNA ook in 2019 terug zeer talrijk aanwezig op de Gentse Beiaardcantus en Massacantus.

15 Clubavonden
Bij WiNA is het een traditie elke dinsdagavond samen te komen en gezellig iets te drinken in ons clubcafé de
Canard Bizar. Niet enkel tijdens het semester, maar ook tijdens de vakanties en de blokperiodes vind je altijd
wel een aantal enthousiaste Winezen die gezellig samen zitten. De wekelijkse clubavonden zijn dan ook iets dat
WiNA onderscheidt van andere kringen of clubs.

16 Bijlagen

• Inschrijvingsbewijs Praeses: Manon Everaert

• Inschrijvingsbewijs Vice-Praeses: Robin Vande Vyver

• Inschrijvingsbewijs Quaestor: Niels Van den Bossche

• Inschrijvingsbewijs IT: Mathieu Coussens

10


	Karaoke-avond
	Foute-top 83
	Spelletjesavond
	Galabal
	WiNA-dag 2
	Introductiedag
	Kasteelavond
	Openingsfuif
	Karting
	Pizza-avond
	IFT
	Filmavond
	Quiz
	Cantussen
	Clubavonden
	Bijlagen

