WiNA-Vergadering dinsdag 08/11/2011
Aanwezig
: Felix, bert, klaas, ann, niels, failix, robbert, gauthier, javache, lot,
annelies, pietje, stef, hannes
Verontschuldigd
: Hans, Yannick
te laat
: Lisa
Algemeen
●

●

archiefpuntje vorige keer
○ alles wat we indienen, moeten we een opvraagbaarheid bij vermelden
○ Pietje maakt een lijst van de archiefkast, en zet die op’t forum, daar kunnen we
dan beslissen daarover
■ financieel en doop toch wat verborgen houden
nieuwe versie statuten
○ verduidelijking medewerkers (onderscheid korte en lange termijn?)
○ Campagneweek?
○ oud praesidium moet beslissen over posten bijmaken of wegnemen, niet
kiescommité (grote meerderheid)
○ Lisa denkt dat tim de backer aan’t mastruberen was tijdens het lezen van de
statuten.
○ Over enkele weken komen die statuten nog eens terug om te beslissen

Praeses
● Soep: zondagavond: wie?
○ Javache vraagt voor auto om achter soepgroenten en bitterballen te gaan
○ We maken soep bij javache thuis
○ Lot, ann, klaas, robbert, hannes (misschien), felix (vanaf 10h), bert
Vice
● Shiften FK-fuif
○ gaat nog es mailen
Quaestor
● status MC-kaarten
○ al een 10tal kaarten verkocht
○ Wietse ging er nog bijvragen
○ Bert vraagt nog es bij chemica
○ ergens nog bijzoeken
● betaling schachten
○ Penning stuurt asap mails daarvoor
Cursus

●

Terugbrengen cursussen
○ Niels maakt snel een afspraak

Feest
●

Cocktailavond
○ Oude, roze zuipkaarten
○ 12euro voor drank kaart (6 cocktails)
● Bitterballlen
○ Even veel als vorig jaar (ann geeft die aantallen door)
Scriptor, Sport, Schachtentemmer: geen puntjes
PR Intern
● Powerpoint
○ Yay bord, we blijven oldschool.
● Affiches maken in PDF, max 5Mb!
PR Extern
● Prijzen quiz
○ memsticks van SMALS

Cultuur
●
●

●

Datum test quiz
○ Woensdaag 23ste, vanaf 18h
shiften quiz
○ klaas is stom
○ beetje stom om medewerkers te vragen voor shiften die praesidium kan doen
○ Klaas stelt shiften op
brouwerijbezoek
○ 21 man, alles komt in orde

Rondvraag
● lisa vindt de kelder mooi
● VTK website is al de hele dag down. Javache zit daar voor “niets” tussen. Hurray!
● tettn^3
● Lidkaarten uitdelen!

