WiNA-Vergadering 20/11
Aanwezig
Björn, Felix, An
Verontschuldigd
Afwezig

: Lisa, Niels, Hans, Jorg, Lot, Robin V., Dries, Astrid, Annelies, Robin D.,
: Hannes
: Laurens

Praeses
● Overlopen AV2 FK
○ Isic: werkte dit jaar niet goed (kaarten nog niet ontvangen)
=> zal volgend jaar waarschijnlijk ook nog niet goed werken
○ contract codex getekend
○ cultuurvoorstel: budjet van 7000euro, korting op bepaalde evenementen
■ tegen eind december moet je al weten wat te doen in 2de sem
● beiaardcantus: meer potten, andere tafelschikken
● studentikoze opening: fk content, maar eigenlijk een evenement voor te weinig
studenten
● IFK: ok
● statuten fk goedgekeurd: veranderingen zijn lichtere straffen en ontslag
procedures vermakkelijkt
● decreet fk-lidgelden: 0,50 te betalen aan fk per lid
● voorverkoop massacantus
● subsidies: 20nov(onofficieel), begin december (officieel)
○ mail naar jochen bij problemen
● Kaarten massacantus + shiften massacantus: 50kaarten zeker, we nemen kaarten over
van biologen, laat dit weten aan fk zodat we volgend jaar zeker ook 50 kaarten hebben
○ medewerkers: proberen op te vullen (helft cantuskaart wordt terugbetaald)
■ Lisa, Jorg (namiddag), Dries, Felix (ochtend)
● Vaten loqotus: 3vaten liggen te wachten in een jeugdhuis => probleem: kan niet in café
zetten
○ vat laten overkopen door home astrid
○ vat verkopen op WiNA-dag 2
○ Nog ideeën?
● WiNA-dag 2: dinsdag 16/4
○ challenge is al voor op sterredag => iets nodig voor in de namiddag
■ verschillende fucties iets laten voorbereiden (sport, cultuur …)
■ casinonamiddag
■ zet ideeën op forum
○ nieuwe onderplaat nodig voor bbq
● Kalender 2e semester: kalender staat open, op vergadering in week 11 wordt besproken
en goedgekeurd

●

●
●

●
●

●
Vice
●

Natura guido: wij hebben recht op 480euro (samen met ander wetenschappen in te
dienen)
○ 1 cinémaverwenpacket: 120euro
○ lijst komt op forum, en reageer wat nuttig kan zijn
Maandag 26/11: cantus + IFK(volleyball)
○ An leidt eerste tempus (donderdag schild en vlag enzo meenemen)
Studeren@S9 : week 10, 11, 12 (volgende week)
○ lokalen reserveren (Annelies) en shiften(Lisa) : vanaf 17h30
■ week 10: maandag en woensdag
■ week 11 en 12: elke avond behalve massacantus
○ affiche: Lot
Praesidiumactiviteit: antwoord op forum
CB problemen :
○ vat op clubavond
○ WiNA schild na gravensteenfeesten(woensdag) weggehaald (schild was zondag
nog niet terug)
=> eens bespreken met Maxim (Lisa zal eens mailen)
verzameling foto’s op fb zetten

Ereleden fcourse

Quaestor
● Subsidies
● cultuurdag: -90.5
● Kaarten massacantus: WiNA lidkaarten laten tonen (komt op einde van de lijst)
● kassa: 180euro voor vat betaald
Cursus
● Uitnodiging Story (13/12 om 18u30): 3cursussen + Annelies
● Lidkaart afdrukken (op bevestigen drukken!!!)
● terugbrengen cursussen: morgen (berekenen hoeveel cursussen je mag teruggeven)
Feest
● Evaluatie bitterballen : kortsluiting (vroeger beginnen opzetten: 8h30!)
○ doe nuchter een shift (zeker met frietvet)
● Top 77: om de 10 liedjes overzicht (vanaf 21h)
● Top 77 op spotify: Lot zet daar de playlist
● Themaclubavond di 27/11: pas geld bij een goed idee (zet op forum)
● Galabalzaal: Tijuanazaal: (gratis voor min 100 personen, anders 250euro)
○ 100 personen moet wel lukken (en anders 250euro is niet zo veel)
○ Kijk nog eens geod voor de zaal
○ concrete plannen nog dit semester
○ Ken je bands: geef door aan Hannes of Niels

●
●

○ affiches
NDW: affiche Lot
Affiches op tijd maken!

IT
●
●

emailadres bij gebruiker wisselen (Annelies zal doorgeven)
LAN: inschrijven en laten weten of je kan meehelpen
○ permanentie aan s22 (bij de post, ingang sterre)

Scriptor
● Uitdelen strakske: zijn bijna op (250, verhogen naar 300?)
● prijzen Strakske: guidosponsering
● verslagen schrijven
● prime raadsels misschien eens vragen
● Lot: antwoorden quiz doorsturen
Sport
●
●
●
●
●
●

Evaluatie Bowling: 11 personen (2banen), was wel ok
IFK: maak voor iedere sport ook op fb-activiteit aan (supporters)
Volgende sport&spel: ping pong, Stef geeft initiatie
Wassen truitjes: Lot en Robin kijken daarvoor (nog voor maandag)
○ Lisa wast ze volgende week
Kopen sportgerief: ga met enkele praesidiumleden er gaan kopen (in veldstraat)
○ schachten laten helpen dragen
badminton: mail eens naar Geert

Schachtentemmer
● ontgroening op nadoop: enkel als ze mailen worden ze ontgroend
Cantor
● "Cantor petit verbum" : nieuw liedje op forum en luister en ken het al een beetje
● afspraken verbroederingscantus met GBK: GKB-WiNA-samen
○ prijsverdeling: 50-50 (wij voorzien kassa en betalen de cantus ermee)
○ prijs: 9euro leden, 7euro voor praesidium, 2euro voor water
PR Intern
● affiches Black & Yellow, LAN party (tegen morgen!!)
● affiche + tekstje cocktailavond (tegen volgende week)
PR Extern
● Eerste overzicht voor sponsors
Cultuur
● Evaluatie cultuurdag: heel leuk

Rondvraag
●

