WiNA-vergadering dinsdag 25/10/2011
Aanwezig
Yannick, Failix
Verontschuldigd
Te laat
afwezig

: Felix, Lisa, Gauthier, Bert, Nilleken, Hans, Annelies, Ann, Klaas,
: Javache
: Robbert, Lot, Hannes
: Stef

Algemeen
●
●
●
●

●

Te laat zijn wordt niet meer getolereerd, vanaf nu, indien niet verontschuldigd 1€ in’t
zwijn godverdomme! geen uitzondering!
auto doop: al nieuws van Klaas?
○ klaas vraagt morgen
GBK comedy: we krijgen ledenprijs in ruil voor reclame. Affiches?
○ We drukken daar voor affiches af, Bert stuurt dat door naar hannes
Erelidkaarten aanmaken!
○ IT: logo van 75 er af halen, jaartal op zetten en nieuwe gele inkt kopen indien
nodig
WWW vergadering na deze vergadering

Praeses
● woordje over shiften en werk
○ Doe je shiften, en loop niet weg van je shiften!
○ Probeer eens werk te zien.
○ Shiften moeten beter gepland worden.
Vice
● status ereleden
○ bijna allemaal betaald!
Quaestor
●
●
●

bankformulier, infofiche
Spaghetti -50, give or take

Cursus
● Status
○ Niet veel meer over
○ Lidkaarten
■ UITDELEN onder praesidium, proberen zo te verdelen!

Feest
● evaluatie spaghetti en top
○ Spaghetti:
■ Geen pasta in warm water
■ Dikkere spaghettie kopen
■ desnoods gewoon warme pasta op koude saus misschien?
■ Grote potten huren op voorhand
■ materiaal via resto huren ipv bedrijf
■ Vroeger beginnen en beter voorbereiden
○ Top
■ Maxim was tevreden
■ Eventueel top 50 volgend jaar
■ langer laten stemmen
■ lijst van dit jaar gebruiken en laten aanvullen volgend jaar
● shiften pizza overlopen
○ Iedereen zijn shift doen
○ lisa en an doen kassa
○ ENKEL de mensen met ene bandje stukken geven
○ 1, max 2 stukken per bord
● decoratie zombienight
○ Alles, iedereen van thuis meebrengen
○ knutselen mag ook
○ probeer zo veel mogelijk mensen te overtuigen om te komen
Scriptor
●

tekstje Durf Doen site aangepast?
○ blijkbaar nog niet; TODO ASAP

Sport
● evaluatie IFT
○ Jammer van tafeltennis, omdat ze moeten forfait geven (te weinig volk)
○ Voor volgende keer: duidelijk zeggen wanneer je komt en wanneer niet.
● start to run?
○ Gaat naar 2de semester
Schachtentemmer
● waarom zo weinig eerstejaars!
○ Algemeen dit jaar.
○ Vooral jammer dat zo’n byas naar informatica is.
● Donderdag doopvergadering
● Verbroederingscantus: Antwerpen (week of 2 weken voor de paasvakantie)

PR
●

prijs uitdelen flyers/affiches
○ Affiches 100€
○ Flyers
150€

Rondvraag
● Studeren@s9 is geflopt, daarmee stoppen we dus.
● Vriendelijker zijn op’t forum
● Truien zijn in druk
● Artikels doorsturen naar scriptor
○ Klaas cultuur
○ Felix IFT
○ Lisa Pizza
○ Strakske af tegen na het weekend
○ Yannick maakt tekening
● In de loop van de week worden de inschrijvingen voor brouwerijbezoek geopend
● Info@wina.ugent.be
○ bert lost da op.
● Beginnen aan de quiz!
○ PR extern TODO: Prijzen voor de quiz
● NdW gaat niet door dit jaar
○ Lisa probeert daar een foute wetenschapsfuif van te maken!

