WiNA-Vergadering maandag 12/03/2012
Aanwezig
Verontschuldigd
Te laat (laten weten)
Afwezig

: Hannes (!), Nieleke, An, Robbert, Klaas, Lisa, Bert, Failix
: Annelies, Lot, Gauthier
: Felix Stef Hans
: Javache

Algemeen
●

●
●

10 cinematickets en andere brol: wat doen we daarmee?
○ prijs schaaktoernooi: 2 cinématicket en trui twilight
○ strakske (lisbeth, weedpecker, glijbaantjes)
AV FK vanavond (21h) en daarna gratis vat AMBER
Projectiedoek vragen aan home astrid
HANS

Praeses
●

Vice
●
Quaestor
● WiNA Leuven goedkoper naar Galabal?
○ praesidium voor 5euro, de rest 10euro
● systeem 12-urencantus
○ 5 euro voor eerste tempus + 1euro per extra tempus
○ 12 euro voor de 12 uur
○ VOLGENDE WEEK NOG EENS BESPREKEN
Cursus
● infodag informatica ICC
○ Doorgeven wie komt vertegenwoordigen (krijgen badge&broodje) - Nielleken
○ WiNA krijgt 1 tafel en 2 posterborden: opvullen
○ Indien we presentatie geven: ten laatste donderdag doorgeven aan Kris Coolsaet
○ Affiches: quiz, galabal, WWW, openingsfuif, tot altijd
○ informatici: Nielleke, Hannes
○ Nielleken neemt affiches EN A0 affiches mee
○ Nielleken maakt presentatie en Hannes geeft
Feest
●

shiften galabal
○ Bert wisselen met iemand die niet gaat eten HANS

●
●
●

●

●
●

Galabal foto’s
○ Javache CAMERA
Galabal
○ Bert zorgt voor mooi weer
foute clubavond; DJ's?
○ DJ Lot
○ TDN komt voor een uur
MAILEN NAAR MAXIM DAARVOOR
○ DJ van maxim voor erna
kalender: ng eens eetactiviteit op dinsdagavond?
Klaas
○ Voor
Lisa, Hans, Stef, An, Nielleken, Bert, Robber
○ Tegen
Failix, Hannes, Felix
○ Onthouding
■ We doen dit dus niet omdat we al genoeg activiteiten te doen hebben
overschot chicken nuggets
○ Wegsmijten
Friteuse
○ Home Astrid mag daar omkomen bij Hannes
■ EN UITKUISEN

IT (Afwezig)
● nieuwe statuten aanpassen op site
Scriptor
● Strakskes naar Sioux brengen
○ FELIX zorgt dat die strakskes op zijn kot geraken, GAUTHIER komt die halen
samen met de hapjes.
Sport
● badminton
○ Geen deelname
● start to run: mooi weer, dus extra reclame maken?
○ Affiches maken FAILIX en LOT
Schachtentemmer
●
PR Intern
● weekmeel vroeger maken!!!!!
○ en aankondigen op het forum dat ei er staat
PR Extern
● affiche jobbeurs

LOT

: affiches maken

STEF via FELIX

: affiches ASAP bestellen

●

Flyers: maken en opzoeken hoeveel dat zou kosten

Cultuur
●

Schaaktornooi (prijzen)

Rondvraag
● donderdag vlag droogkuis (ANN)
● Drank halen automaat (VRIJDAG MET GAUTHIER, geen cola die doen we via osmo)

