WiNA-Vergadering dinsdag 08/11/2011
Verontschuldigd:
Stef, Hannes
Aanwezig:
Annelies, Felix, Klaas, Nilleken, Matti, Gauthier, Hans, Failix, Bert, An,
Lot(te laat), Robbert(te laat), Yannick, Lisa (te laat), Javache
Algemeen
●

●

●

●

Studeren @ S9
○ Lot maakt daar affiches voor
○ Vanaf week 9
Verbroederingscantus
○ 20u30-21u50:
○ 22u00-23u20:
○ 23u30-00u50:
○ 01u00-02u00:
Shiften FK fuif
○ Shifts gaan door van:
■ 22u-00u
Annelies, Lot, Yannick, Bert, Lisa, Failix, Nilleken, Klaas,
An, Felix, Javache, Hannes,
■ 00u-02u
■ 02u-04u
■ 04u-05u
Verjaardagsfeest Maxim
○ Nu vrijdag
○ Wie gaat er
■ Failix(?), Gauthier(?)

Praeses
● Kleuren verf grote kelder
○ Javache pakt foto van de kelder om een photoshopsimulatie van de kelder te
maken
● schilderen grote kelder:
○ 10/11: Muren kuisen, vanaf 13h00
■ Lot, Yannick, Bert, Robbert (?), Gauthier (?), An(?)
○ Vrijdag eventueel al beginnen schilderen, anders maandag & dinsdag
● Overschilderen Graffiti : voor of tegen?
○ Felix en gauthier onthouden zich
○ De rest van de aanwezigen zijn voor het overschilderen
Vice, Quaestor: geen puntjes
Cursus

●

Lidkaarten meenemen uit cursuskot en ze effectief aan iedereen geven om uit te delen aan
mensen uit hun jaar.

Feest
●

Cocktailavond
○ Ijsblokken bij Iceman (19€ voor 25kilo)
○ Rieten mat voor rond de bar
○ Glowsticks / Bloemenkransen
○ Nieuwe cocktails? zet je ideeën op het forum
● Auto nodig voor drank & soep & bitterballen
● Galabal
○ Robbert en Gauthier en Hans (samen met lisa)
○ 22 november vergadering
○ 16/03 in de Sioux
● Nacht der wetenschappen (kan iemand mij eens op de hoogte brengen van hoeveel geld
daar nu nog van WiNA (en de andere kringen) in zit?)
○ Volgende week vergadering daar over
○ Geen geld meer
Scriptor
●

Aantallen Strakskes
○ Volgende keer meer strakskes

Sport: geen puntjes
Schachtentemmer
●

●

evaluatie doop
○ Voorbereiding niet optimaal
○ Kon origineler
○ Yoelick wordt nagedoopt
○ Qua timing was behoorlijk goed
Datum Guidorolling
○ Voorlopig 8dec

PR Intern
○

Afwezig

PR Extern
● Peterman
○ Deal sluiten
○ Geen gento!

Cultuur

● Amatorski
○ morgen Online
● Quiz
○ Woensdag quizvergadering

Rondvraag
● Massacantuskaarten (eerste 57) zijn er, te verkrijgen bij Gauthier
● Op de Pizza avond
○ een groep van 6 waar slechts één van betaald heeft.
○ Oorzaak: Toch halve pizza’s op een bord leggen, terwijl er duidelijk gezegd was
van slechts een stuk geven.

