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WAN: 30 oktober t.e.m. 1 november ofwel 6 t.e.m 8 november. Thomas moet zelf een
datum uit deze 2 kiezen.
Feest:
o 22 september: WiNA-dag + gratis vat
o openingsfuif: 1 oktober
o 6 oktober: foute top 22,5 ????
o 20 oktober pizza-avond + voordoop 2
o Bierkoning + chicken nuggets + gratis vat
o 3 november cocktailavond
Cantus:
o 5 oktober openingscantus
o 26 oktober doop
o Week 10 november nadoop
o 3 dec zangavond
Cultuur:
o 29 september fotozoektocht
o 15 oktober schaaktoernooi
o 22 oktober go + gezelschapsspellen
Sport:
o 8 okober: pool
Sterreactiviteiten:
o Bicky’s 5 oktober
o Hotdogs 3 november
Feest 2 sem:
o 9 februari bitterballencontest
o 23 februari jeneveravond
o 9 maart abdijbieravond
o 23 maart croque
o 27 april mexican verkiezingsavond.
Cantus 2 sem:
o 15 februari themacantus
o Week 16 maart 12-uren cantus
o 30 maart ontgroening
Cultuur 2 sem
o Week 2 maart bordspelen
o Week 16 maart poker
o Week 23 maart brouwerijbezoek

Geld


WiNA staat nog (virtueel) 800 euro in het rood. Na eerste dagen moet acco nog betaald
worden.

Truien/t-shirts
 Sander en Stef kijken daar eens voor.
 Bestellingen en reclame via site/spotlight
Introdag
 Dinsdag 15 oktober om 14u welkomstpakketten ineen steken

 Cursussen
WiNA dag:

- ochtendactiviteit: er wordt gezorgd voor chocomelk en koffie. Tom en Gauthier
brengen een koffiezetapparaat mee. er wordt ook gezorgd voor koffiekoeken.

- activiteit voor fysici/randanimatie: er was een voorstel gekomen om ze
raadseltjes te laten oplossen, en ze zo door de Sterre te laten wandelen. (bv. het
antwoord is 22 -> ga naar S22)

- voordrachten: informatica: Harald, Nicolas en Michiel

wiskunde: Sander en Sophie

fysica: Janos, Bert en Felix

- BBQ: ongeveer tegen 17u beginnen. Vlees en groenten worden gehaald in de
Makro en de shiften worden verdeeld via Google Docs. Er zijn ook mensen nodig die
te voet en met de fiets begeleiden naar de CB.

