Verslag vergadering 03 – 10 – 2007
Verontdschuldigd: Dolfijn, Frying, Ide.
Evaluatie:
- Introdag
o Vooral chaos
o Veel meer leden
o Ledensysteem stond nog niet op punt
 Stamnummer en fknummers waren een beetje soepig
 Niet iedereen kon al zijn ugentmail checken
• Volgend jaar dus zorgen dagt ze mail opgeven die ze kunnen
checken
o Broodjes wel ok
o Jammer dat presentatie er niet was, is deels osmo zijn schuld.
 De speechen waren wel ok
o Tap was weer een soep...
- Spelletjesmiddag en –avond
o Middag: leuk, kelder zat gezellig vol, Dolfijn en Osmo waren er.
o Avond: 7 eerste jaars, beter opletten wanneer lessen gedaan zijn, anders gaan
ze naar huis.
- WiNAdag
o Koeken waren beter dan vorig jaar, mattetaarten daarentegen waren minder in
trek, volgend jaar dus niet meer.
o Broodjes zijn in het water gevallen, toch die ene student was blij met zijn
broodje
//Capi moet luider en duidelijker speechen
o Leren leren was weer groot succes
 Eventueel nog een sessie doen afhankelijk van het enthousiame, peiling
doen in de lessen dus. Op eerstvolgend middagspeech. Osmo doet dat
//18u57 Rudolf komt binnen
//Tang krijgt meppen
o Film: er was ongeveer 10 man, er was wat gesukkel met pc in het begin
o Voorbereiding bbq: plots was er niemand meer, of ze snijden hun vingers af
(hé Tang).
o BBQ was lekker en in orde
 Bonnekes hebben we niet gemist, was zelfs praktischer zonder
 Te weinig brood volgend jaar ook op voorhand snijde
• Turks brood wel een pluspunt
 Er was wat verwarring rond de lidkaartenverkoop op de bbq
 Ereleden waren ook content
 Rodenbach is ook goed ontvangen en leeggeraakt!
o Clubavond en gratis vaten waren ook dik in orde, veel volk
o Afbraak bbq, te weinig volk weer was plots iedereen weg, meer aan afspraken
houden.
- Kickoff: we hebben al bij KBC ons commentaar gegeven, iedereen heeft braaf zijn
shift gedaan

-

-

Opendeur GUSB: niemand is geweest, moet maar niet op Kickoffdag liggen
Fotozoektoch:
o Sommige foto’s zijn verouderd
o 10 eerstejaars
o Voor de rest alles in orde
Clubavond was ook in orde.

Praeses en Vice:
- Acco: Osmo belt om dat te regelen
- Guido
o Naturasponsorlijst pas half oktober, confilct met schaaktoernooi zie verder
- Strakske ereleden: Osmo regelt de verdeling ervan
- Resultaat proffeneval: is nog niet verstuurd
o Emailadressen op wiki zetten
 Peter gaat hem daarmee bezig houden
o Peter zal ook de mails versturen, hij heeft toch de adressen van de cursusmails
- FKBBQ
o Wij mogen als eerste aanschuiven om 19u
 We spreken dus om 18u45 aan Acco af.
Penning:
- Financieel verslag
o Midweek € -400
o Opendeurdag: Tang legt hier vanalles uit, hij moet nog spreken met de
penningen van de andere kringen
o WiNAdag € -500, komt vooral door bbq
- Donderdag 4 oktober 2007 is het subsidievoorstellen, Tang moet gaan
- Fidea moet terug betaald worden, papier liggen op tang zijn bureau
- Begrotingstraining op 16/10, Tang en Nico gaan die voglen.
Printer:
- Affiches uithangen is gebeurd
- ’t Vluggertje zullen Kirill en Mickske samen maken, ze moeten juist weten hoe
publisher werkt
- Rondgaan in lessen met gecoördineerd worden.
- Weekmeel
o Nieuwe layout was ok
o Via site kunnen ze nu verstuurd worden, Polle gaat dat nog uitleggen.
Prex:
- Status sponsors: Osmo heeft ze allemaal opgesomd, maar Ide gaat voor een mooi
lijstje zorgen, dit wordt dan aan verslag toegevoegd.
Feest:
- Openingsfuif
o Alles is in orde
o Flyeren tijdens HH, dat is van 21u tot 22u
 Katrien en Kirill gaan die taak op zich nemen.
o Shiften zijn ok
o Osmo mailt xls met nicknames voor meters en peters

-

Pizza-avond: bij primadonna langsgaan voor bevestiging korting en aan Maxim CB
regelen
Galabal: crypte reserveren, of het is zoals vorig jaar te laat.

Cultuur:
- Schaaktoernooi
o Naar 10/10 verplaatst
o Alternatieve prijs, Capi krijgt 20 euro om iets leuks te vinden
Sport:
- Poolavond
o Stars en Stripes is geregeld op 22/10
 5.20 per uur
 Dolfijn moet nog vragen ivm Combo guidobons en korting
- Pokeren: Nico wilt dar organiseren in Outpost op 5/11
- Verslag Gusb is voor volgende keer
Scriptor:
- Deadline voor drukker 22/10, deadline stukjes 20/10!!
- Woordjes praese nog niet binnen
- Winadag is voor zeus
- Fotozoektocht voor Rudolf
- Openingsfuif door Nico
- Schaken voor Capi
- Openingscantus door Rudolf
- Voordoop door Polle
- 160km van wallonie door Osmo
- Reclame maken voor Glijbaanjtes in de lessen ook in weekmeel
- We gaan terug een gekleurde cover gebruiken
IT:
-

-

-

Nieuwe server draait
o Binnen 2 weken kan hij gebruikt worden
o Zit een nieuwe voeding voor 73 euro in en die is heel deftig
Devteam
o Opnieuw reclame maken in weekmeel
o Nieuwe leden zoeken
o Aan zeus vrage
Inschrijvingssysteem
o Foto’s werken, als er vragen of problemen zijn, mailen naar
development@wina

Algemeen:
- Activiteiten op site aanvullen en tekstje bijzetten
- Wiki aanvullen
o Na een activiteit verslag erop zetten, aantallen, financieel, ...
- Evaluatie CB als vergaderzaal: meerderheid vind het een goede plaats, er worden wel
vragen gesteld bij de netheid ervan tov tijd. Er wordt besloten elke week te evalueren.
- FKkaarten zijn op, Lucas gaat er bijbestellen
o In Cursuskot duidelijke stapel maken, ofwel kleiene kartonnen dozen ofzo

Rondvraag:
- Duckie
o Guidogidsen zijn geleverd
o Hij stelt hij vragen bij het systeem voor de leden, maar dat is onterecht
o En dan nog iets ivm cursussen dat ik niet meer kan lezen
- Neri
o Bedankt iedereen voor de hulp voor de hulp bij de verkoop
- Mickske
o Hij wilt een guidogids
- Rudolf
o Zaal van Cb mooi opruimen
- Polle
o We hebben al 275 leden op moment van spreken
- Kirill
o Weekmeel uitleggen en lijstje met welke sponsors er in de weekmeel mogen
- Capi
o Fototoestel voor openingsfuif?
o Affiche schaaktoernooi is klaar
o Hij krijgt geen galamails meer, Polle checkt het
- Osmo
o Lidkaarten zonder foto, we kunnen een mail sturen voor diegene die een
nieuwe willen
 Leden wouden asap een kaart voor pizzahut
o Osmo had 3 cursuskotsleutels bijbesteld, cursussen hebben die ni
- Lucas
o Volgende vergadering om 18u30 in de CB op 9/10

