WiNA-Vergadering dinsdag 20/03/2012
Aanwezig
Ann, Hannes
Verontschuldigd
Te laat
Afwezig

: Bert, Felix, Hans, Nieleken, Stef, Failix, Annelies, Klaas, Lot, Robbert,
: Lisa, Gauthier,
: Javache
:

Algemeen
●

●

Drank automaat
○ Gauthier vraagt of we kunnen overkopen van VTK
○ Cola via OSMO
24u van de CB : Nu donderdag
○ Van 1h-3h karaoke
■ PS, singstar, projector in orde
■ Kabel voor PS-versterker nog nodig
■ Projectiedoek nog nodig
● Delhaize: wit tafellaken papier
van
15h14
cantus
○

LOT

Praeses
● Challenge+WiNA-dag 2: affiche, voorbereidingen (nog maar 2 vergaderingen daarvoor)
○ Lot AFFICHE tegen volgende week
○ Voorbereiding
■ BBQ
Javache trekt deze
■ Jaar foto’s
Aankondiging op Minerva
Annelies kijkt voor de Wiskunde
Nieleken kijkt voor Informatica
Felix kijkt voor de Fysica
■ Challenge
● Verbroederingscantus
○ volgende week vrijdag
■ Stef, Bert, An, Klaas
■ Felix laat dit weten aan de ereleden
Vice
● foto's. Waar blijven die foto's!
○ Javache zegt : Komt in orde
● ereledenactiviteit: Fancyass BBQ.

Quaestor
● merci voor het galabal!
● financieel verslag galabal
○ Volgende week
Feest
merci voor het galabal!
evaluatie galabal
○ Boete billijke vergoeding
○ Vestiaire: op voorhand goed nadenken daarover, zodat dat niet in het honderd
loops
○ sponsors volgend jaar beter doen
○ betere controle over mensen die binnenkwamen zonder te betalen
○ Chocoladefontein, jammer dat die zo vroeg weg moest
○ Verstaire op eigen risico blaadje hangen
○ Foto’s zijn de max!
○ Ann foto’s online zetten
● Foute fuif
Hier geven we hem een clubkaart voor
○ TDN draait van 10h-...
○ Lot draait daarna
○ om echt fout gaan voor foute avond: vragen aan maxim om de spitbull goedkoper
te maken (eventueel mag hij onze voorraad red bull dan hebben) of een vat
zetten?
■ We zetten een vat! (unaniem gestemd)
Gauthier vraagt dit
■ Spitbull goedkoper door bijleggen
● zaal openingsfuif nu al vastleggen
○ Ann zet die zaal vast (tweede week, donderdag 04/10)
●
●

IT
● Gotcha: na 4 rondes zit het er op, Dries Hoste heeft gewonnen. Hebben we iets van
prijs? Wordt ergens de winnaar bekendgemaakt?

○ 2 cinematickets als prijs
○ Bekendmaking op de foute fuif
Sport
● mooi weer: middagactiviteit achter S9?
Schachtentemmer
●

12-urencantus:
○ klok?
■ Ann koopt een klok op batterijen en batterijen in de hubo
○ controlesysteem betalingen

○

■ Kaartjes met stempels op
■ Lot maakt die kaartjes
Boekjes zijn vandaag besteld, tegen donderdag om 12h klaar

PR Extern
● affiche jobbeurs
○ Sponsors en info etc doorsturen naar lot!
○ morgen is die affiche klaar, doorsturen naar Felix!
○ flyers?

Cultuur
●
●

schaaktornooi/spelletjesavond
○ Prijzen (filmtickets) voor de winnaars
Opera
○ nog één opera die speelt in Gent, waar we naartoe kunnen
○ 1ste datum in paasvakantie (NIET)
○ 2de 15 april (laatste zondag paasvakantie)
■ om 15h in de middag
■ 7 stemmen hiervoor
3rde
datum is op wina2 dag (NIET)
○
○ 4rde datum is vrijdag 20 april
■ om 20h in de avond
■ 1 stem
○ Allemaal moeilijke datums dus; eventueel toneel overwegen?
○ We doen het op zondag

Rondvraag
● Donderdagvoormiddag om 09h45 STRAKSKES uitdelen
○ Annelies doet die voor haar jaar
○ Felix doet de ereleden
●

