WiNA-Vergadering maandag 30/04/2012
Aanwezig
: Net-verkozen-lisa, Felix, Evenwichtige Lot, Hongerige Annelies,
Gauthier, Klaas, An, Javache, Stef, Robbert, Bert
Verontschuldigd
: Nieleke, Failix, Hans
Te laat
:
Afwezig
: Hannes
Algemeen
●

●
●

IJsjes
○ Volgende week uitdelen
○ Voor het studeren @ S9 (reclame maken voor studeren @ s9)
○ Over de middag, rond 2h00
○ Lisa, Bert, Lot, An
Kaas- en wijnavond
○ Gauthier trekt zich terug1
studeren@S9: shifts
○ Donderdag
:
An
○ Maandag 7/5
:
Lisa wordt vervangen door annelies
○ Dinsdag
:
Lot
○ Woensdag
:
Felix
○ Donderdag
:
Robbert
○ Maandag 14/5
(overgangsvergadering)
:
Annelies
○ Dinsdag
:
Lisa doet open en sluit achteraf af

Praeses
● FK-activiteit: wie wil mee + wie eet geen vlees? (ribbetjesfestijn, 07/05)
○ Maandag 7/5 (18h of 20h)
○ Personen die meegaan
■ Bert, Klaas, An, Lisa, Lot, Felix, Robbert (Bert contacteert de niet
aanwezige praeisidiumleden)
■ Annelies pakt studeren @ S9 over van Lisa zodat die naar de ribbetjes kan
Vice
● ereledenactiviteit

Quaestor
● financieel verslag WiNA-dag2
○ € -560
1

That’s what she said!

Cursus
● WiNA-potskes (of -hoedjes, of hoe ge dat ook moet noemen) moeten besteld worden +
linten
○ http://www.storcktrofeeen.be/
○
●
●

Koolstraat 58, 9300 Aalst

De cursussen worden op 7 mei om 14u teruggebracht (alles is al geregeld)
Boeken Alonso & Finn (golven en elektriciteit) worden volgend jaar gedrukt bij Delta
Press speciaal voor ons.

Feest
● Shotjesavond
○ 1€ per shot, betalen aan de shots
○ voorgemixte
○ Cava nu al meenemen
IT
● Rechten goed zetten voor rechten hebbende mensen
Scriptor
● Aankondiging wedstrijd onderwijsinnovatie
● Por2 verslagen Strakske
Sport
● jenevervoetbal
Schachtentemmer
●

bierbowling
○ Langsgaan om te weten hoeveel tafels we hebben

PR Intern
● AFFICHE STUDEREN @ S9 GODDAMNIT!
PR Extern
● geen puntjes

Cultuur
●
●

2

Karaoke
○ Vanaf 22h00
Overschot cultuurcheques
○ 15 cultuurcheques open om naar het toneel te gaan, vervallen 15 sept.

Por. Porno? Woohoo porno in het strakske!

Rondvraag
● @ Hans, Starterke maken tegen eind juni, begin juli!
● Hannes heeft de bof.
● Volgende vergadering is de overgangsvergadering op 14 mei (oud en nieuw praesidium)

