WiNA
Vergadering 23/04
Aanwezig: Niels, Konijn, Rani, Robin, Bert, Xeno, Karen, Yasser, Dries, Alexander, Lisa, Lot
Afwezig: Peter
Verontschuldigd: Jorg, Hélène, Astrid
Te laat: Bjorn
Praeses:
● Evaluatie WiNAdag 2
○ excuses van niels dat ‘t wa laat in orde was
○ senior moet ad fundum doen bij “prosit senior”
○ Klasfoto’s
■ eventueel sommige opnieuw als er weinig mensen op staan
■ rare kodak
■ masters te veel verspreid → moeilijk om foto’s te regelen
○ Ribbetjes
■ goede hoeveelheid, beetje over
■ ook nog wat groentjes over
■ bbq moet nog gekuist worden → Bjorn & Peter (omdat ze zich niet hebben
verontschuldigd voor de vergadering)
○ chance met ‘t weer
○ aanwezigheden
■ niels snapt het niet
■ is een sinusfunctie
■ al bij al cava
○ Lot wil winadag 3
● Evaluatie Verbroederingscantus der Wetenschappen
○ konijn is grappig als ie kwaad is
○ chemica heeft niet helpen opkuisen → niels is boos
○ andere senioren waren zat (Isa was HEEL zat)
○ mail naar andere kringen dat ze moeten betalen aan ons
● Minervapagina WiNA
○ In orde!
○ Gezond verstand gebruiken voor aankondigingen
○ vooral handig voor cursusverkoop (zie VEKpagina)
● Verkiezingen
○ affiche komt eraan
● Ghent Universitytruien
○ Aangekomen joepie!!
○ Wel in offwhite ipv geel we zullen ‘t straks wel zien

○
○
●

mailtje naar de mensen die 1 besteld hebben
aparte kassa

FK
○
○

●

straks (20u) AV, daarna gratis vat voor praesidiumleden
BBQ
■ 5 mei
■ €7
■ Wie wil er mee?
■ Niels, Konijn, Rani, Robin, Bert, Bjorn, Karen, Yasser, Dries, Alexander,
Lisa
■ Momenteel shift van 18u. Vragen voor latere shift (kiescomité)? → 20u
○ kandidaturen fk voorzitter open
Auto (voor automaat, shotjesavond & jenevervoetbal + fles cava)
○ karen
○ afspreken met de feestjes
○ binnen 2 weken dinsdag

Vicepraeses:
● Ereledenactiviteit: ok
● kijken voor zwanezangdinner
Penning:
● Problemen met KBC zijn nog niet opgelost (story is wel geregeld)
○ geen online bankieren
○ limiet bedrag overschrijving
○ …
○ veranderingen van accounttype
● bonnekes macro, dhondt
● kassa ligt op jorg zijn kot
● munthoudertjes → mensen die klant zijn bij bnp paris bas kunnen dit vragen (bjorn)
● Winst/verlies laatste activiteiten
Schachtentemmer:
● Ontgroening
○ doopcommitee + schachten 17u30 aan CB
○ schachten van fysica mss te laat
○ bak voor ‘t doopcommitee
○ karen kan niet komen, lisa komt als vervanging
○ bij voorkeur yasser’s kous heel houden
Pr Intern:
● Affiches kroegentocht hangen op
● zorg dat de plakband terug raakt

Feest:
● Evaluatie Streekbierenavond
○ voorproeven
○ mss meer bekende bieren
● Shotjesavond
○ Niels heeft de wiki geüpdatet
○ racketshotjes opzoeken
○ affiche, activiteit, shiften etc tegen van ‘t weeken
○ alexander probeert shotjesglazen te regelen
Sport:
● 12uloop
○ affiche
■ is niet geregeld geraakt
■ mss beter algemene affiche ipv die van de wetenschappen
○ robin lijkt niet echt enthousiast
○ thema: onder water → lot vindt dit dutserig
○ frietpot moet uitgekuist worden → schacht Toon gaat dit doen
○ shiftenlijst raakt niet ingevuld → niels zal dit eens aan de andere praesessen laten
weten
○ prijslijst afdrukken
○ 1 bonnetje per rondje, waarde €0.50
○ lisa voorziet 2 kassas: bar + frituur
● Sportenspel
○ enkel dag na shotjesavond
○ activiteit aanmaken etc
● Jenevervoetbal
○ boodschappenlijstje voor de auto maken
○ moet peterman zijn
○ 15 à 20 flessen
Cultuur:
● Evaluatie Quiz
○ gefrustreerde mensen zonder leven die zagen over de quiz
○ te weinig drank
■ vooral frisdrank
■ ook meer gewoon bier
○ opmerkingen
■ puzzelronde
● opgave moet wel kloppen
● verschrikkelijk om te verbeteren
■ duidelijke vragen stellen

●

■ winaspecifieke vragen vermijden
■ powerpoint slordig en onvolledig
■ vragen beter dan vorig jaar
■ maar de quiz in het algemeen was minder
○ vermijd dat mensen hun score kunnen controleren om problemen te vermijden
Kroegentocht
○ route op activiteit zetten zodat mensen kunnen later komen
○ ook peter’s nr op activiteit net zoals mensen kunnen later komen
○ geen kortingen, wel aangekondigd
○ dreupelkot → beter flessen
○ kassa meedoen

Cursus:
● cursus van Van Hees is eindelijk teruggebracht
● tekstje op minervapagina tot wanneer cursussen te koop zijn
● wanneer boeken terug opgehaald moeten worden
Pr Extern:
● Topcopy
○ offerte
○ proberen voor ons goedkopen te krijgen dan een gewone klant
○ hermes: via FK
○ langs gaan, wacht op antwoord
● Standaard
○ alexander gaat vrijdagnamiddag
Scriptor:
● Strakske
○ woordjes
○ For Science
IT:
●

Devteamrondgang
○ gevraagd aan Peck en David om eens rond gaan
○ iets met qrcodes

Varia:
● Wie gaat er naar gbk

