WiNA-Vergadering 4/12
Aanwezig
Hannes,
Verontschuldigd
Afwezig

: Lisa, An, Driesje, Bjorn, Astrid, Felix, Hans, Robin V., Annelies,
Lot, Jorg, Robin D, Nielleke, Laurens
:
:

Praeses
● Evaluatie LAN: geslaagd,
○ veel hulp van zeus, meer hulp van praesidium was handig geweest,
○ veel drank en chips over
○ verlies
○ probeer chips nog door te verkopen (anders verdelen), zwamworsten over voor
voordoop volgend jaar, fruitsap en cola : anders gebruiken op winadag II
○ blikopener zoeken in kelder
● Evaluatie Black en Yellow
○ weinig volk (te verwachten)
○ 20euro verlies voor chips en olijven
● Evaluatie sportweek
○ overwinteren in mini-voetbal (met WiNA I), WiNA II heeft verloren
○ zwemmarathon: 4des (punten worden verdeeld, maar 4 winezen door andere
sport op die avond)
● Overlopen kalender
○ zie forum
○ unaniem voor
● Truien
○ 15euro zonder rits (50)
○ 25euro met rits (50)
○ eventueel bestellen in blok
○ komt op forum
● WWW
○ 15/16/17 maart
○ comité : Lot is voorzitter, Niels, Lisa, An
■ huisje: Lisa
■ Eten/ thema/ weekendoverloop: Lot
● Kaarten massacantus
○ we hebben nog 6 kaarten tekort (vraag eens bij Lombrosiana)
○ hulp massacantus: 2 smorgens, 2 savonds (7.50euro terug van kaart)
Vice
●

Sinterklaas ereleden: -8,33€

○

donderdagvoormiddag

Quaestor
● kassa voor de feesten
● schulden betalen (voor 6 december!)
○ regeling met Annelies treffen
Cursus
● Verkoop 2e semester: dat loopt momenteel goed
○ cursus recht: vraag digitale versie (oude versie ligt nog in cursuskot)
● lidkaart Niels Fernandes Kroon
● inkt in printer is op
Feest
● Cocktailavond
○ shiftenlijst
○ opbouw om 20h30
○ drank naar CB? verdeel drank
● Galabal:
○ contract met Tijuana wordt opgesteld
○ sponsorlijsten (zet op forum), moet volgende week nog gebeuren
○ Affiche!!!
○ kaarten verkopen tijdens cursusverkoop (moeten klaar zijn tegen begin 2de
semester)
IT
●

Gotcha: start vanaf 2de week in 2de semester

Scriptor
● Strakske: vandaag wordt doorgestuurd
● nieuwe advertensie smalls (voor 15h doorsturen)
Sport
● zwemmen deze week
● schaatsen in 2de semester
● Volgende maandag: ifk basket en badminton
Schachtentemmer
● Sinterklaas: ok
● Massacantus schachten: om plek te houden
PR Intern
●
PR Extern

●
Cultuur
● Cultour: mail met lijsten van activiteiten nog niet ontvangen
● Danslessen: de 2 donderdagen voor het galabal (reserveer A3)
Porno van de week
● Jorg: sexbusters, aint afraid of no hole
Rondvraag
● Astrid heeft bon voor bak maes
● informatie fototoestel op forum
● microgolf en friteuse op Hannes zijn kot (schacht moet die gaan halen)
● WiNA pull vanop nadoop ligt op Dries zijn kot (neem vanavond mee)
● schuldensysteem aanpassen
● wasmiddel voor de truitjes
● rekening voor de was doorgeven aan Annelies
● inhaalweek: spotmateriaal gaan kopen (zet op forum)
● woendag vergadering NDW

