Overgansgvergadering 13/05
Aanwezig: Jorg, Dries, Xeno, Bjorn, Helene, Niels, Konijn, Astrid, Lisa, Yasser, Karen,
Alexander, Jake, Laura, Sarah, Isaiah, Sam, David
Verontschuldigd: Rani
Te Laat: Bert, Lucas, Robin
Afwezig: Peter,
Praeses
 (Niels) FK- verkiezingsAV
o Jens Vanden Meerschaut is nieuwe FF
 (Niels) Zwanenzang (30 juni)
o eten
o kandidaatcantoren: moeten eens horen bij jorg en lot; en mailen (zie
activiteit)
 nieuw liedje aanleren, vrije versie, opdracht procantor
 lot is al kandidaat
o de praeses moet dood! (en iemand moet hem naar huis brengen)
o vlag ligt in de kleine kelder
 Oud praesidium: vul wiki aan
 (Niels) Lustrum
o Hou het in jullie achterhoofd

(Niels) Surfweek WiNA
o Korting enzo
o In september, voordat het jaar begint
o Mss kans op verkeerde communicatie, computerende nerdjes enzo
 Jorg verwelkomt iedereen
 praesidiumgegevens aanvullen (naam, geboortedatum, thuis/kotadres, gsmnr,
ugentlogin, …)
o enkel sam moet nog invullen
 Agenda
o 30 juni:
 kelder opkuisen in de voormiddag (10u),
 xeno komt wat later
 de moment voor de temmerkandidaten om te slijmen bij de
nieuwtjes
 namiddag is vergadering (cooptatie temmer)
 willen we eigenlijk een temmer?
 Voor:15 voor -> unaniem
 Affiches uithangen
 Jorg maakt affiche
 Bij voorkeur iemand die geen schachtjes muilt
 Motivaties zijn plus
 Karen kan er niet zijn, geen volmachten, daar doen we niet
aan mee op praesidiumvergaderingen

o
o

zwanenzang (30 juni)
praesidiumweekend (12, 13, 14/09)
 amsterdam?









Mss wa duur
Propraesidium wordt uitgenodigd voor de wisselcantus
Waar ligt nog niet vast
In focking Antwerpen?
Of kortrijk
o introdag (19/09)
 vroeg
 en broodjes
 randanimatie, ideetjes?
 Site met info -> it
o winadag (23/09)
 grote gezelschapspelen huren als animatie
 springkasteel?
 Jorg maakt da toch kapot
 Ballenbad?
o niet vergeten auditoria op tijd te reserveren
Info nieuwkomers:
o Communicatie ivm wina: op het forum
o Tenzij iets tof: dan mag het op fb
o Algemeen info wina2 (computer kleine kelder, nooit uitzetten)
 Kabel ok niets uittrekken
 Geen microgolf in de prise dernaast
 Wina2 account: zaag bij uw IT
o Praesidiumleden mogen veel gratis binnen op andere activiteiten
 Van FK kringen
 Goedkope vooruitfuiven
o Kom naar clubavonden
 Niet om 12u
 Pakt da ge dr om 9u zijt (als het begint dus)
 Dan jagen we de mensen nie weg die wel vroeg komen
 Onze gratis vaten krijgen we aan de hand van het aantal
clubkaarten da we verkopen
 Ledebergse weet niet wanneer hun clubavond is (zondag of
maandag)
 Die krijgen ook geen vaten
 We kunnen ook iets winnen met de clubkaarten
o Pik geen vlaggen en linten enzo: lint kwijt = bak zelf betalen
 Leidt enkel tot miserie
 Als ge uw lint kwijt zijt, dan moet ge nekeer vragen aan rani wat ge
moet doen
o Laat iets weten als je niet naar vergaderingen (of activiteiten) kunt komen
(op voorhand)
 Voor shiften enzo
o Sleutels doorgeven
 Houdt nog bij: lisa, cursusjes (cursuskotsleutel) , yasser, astrid,
niels, peter (nekeer gaan zagen), ook ng eentje bijmaken
 Heeft al één: David (van bjorn), xeno (van helene)
 Moet nog een: cursus, sam, lucas, jake, nieuwe temmer
 Helene houdt kodak nog efkes bij
o Winawiki -> vraag een account aan
 Interessant voor iedereen
o Lees het forum

o









Het nieuwe praesidium zet een vat na de jenevervoetbal
 11 euro per persoon
Praesidiumlinten en dooplinten
o Niels gaat heel kwaad zijn als ge een schild op de linten zet
o Schilden op de linten
 Volgens gbk: ong 10 euro meer (wss zelfs nog meer)
 Nu betaalt wina dat
 Met schild, dan betaalt ge t zelf (maar wel 25 euro korting op
weekend)
 Schildjes moeten ook nog in bulk gemaakt worden, mss krap qua
tijd
 Contra: niels heeft vorig jaar veel gezaag gekregen van de
ereleden
 Contra: niels heeft da vorig jaar wa tegengehouden (want 78 jaar
traditie smijt ge nie zomaar weg met 10 man)
 Contra: ook niet veranderen voor te veranderen, dat komt naief en
onprofessioneel over
 Schildjes hebben we al nekeer aangekocht
 Krijgt ge niet verkocht
 In bulk aankopen: is ook duur
 En ge kunt niet meer weg bij storck, oude mensen, hoelang
bestaat dat nog?
 FK kijkt ook voor in bulk aan te kopen
 Schild is niet gelijk aan ‘iedereen weet wat wina is’
 Toch een zekere vorm van erkenning als we buitenkomen
 Ge hangt trouwens NIETS op uw lint
 Mss een idee voor 80 jaar wina: speciale linten voor een
lustrumjaar
 Conclusie: het is leuker, maar de moeite, gezaag en rompslomp
niet waard
 Bij duurdere linten, wss ook linten behouden en functies erbij zetten
 Moeilijk om te zoeken wat ge zijt
o Naam op lint
 In blauwe blaadjes: mag niet
o Praeses is ook een schoon woord om op uw lint te hebben
o IT ook zonder puntjes
o Geen it praeses door de statuten
o Voor schild: 6
o
Onthoud: 6
o Tegen: rest
o NIET doorvoeren
o Wina 80: amuseer je ermee
badge aanvragen
Algemene kalender tegen zwanenzang
o Konijn heeft al goed gewerkt.
o Cantussen zullen al vastliggen tegen dan (in overleg met konijn en
kandidaattemmers)
WiNA-dag reservatie entertainment
Introductiedag
o verantwoordelijken presentaties:
 wiskunde: De Medts
 fysica en sterrenkunde: Ryckebusch

 informatica: Dawyndt
Doen we iets van extra entertainment terwijl de mensen op hun boeken
wachten?
Verbroederingscantus der wina’s
o Bij ons
o Die hollanders ook uitnodigen?
o Waar?
 CB te klein
 Rector ook
 Sala mss?
 De geneeskunde wil ook zoiets doen, mss samen iets regelen?
o Ook:massacantus terug naar sint pietersplein
o Alexander zijn ksa heeft een grote tent liggen
o Over tenten gesproken
 Een tent op de sterre is veel werk
 Veel klachten ook, inbraak en lawaai, …
o Jenever staat in de frigo, robin
Lustrum: volgend jaar beginnen da te regelen
o Lisa is kandidaat voorzitter
o Lustrumforum, bestaat al, lisa dr niet van smijten
Niels wil pornofilm van de week
o Alleen voor zichzelf
o







vice







OZC (20 juni, kleine zaal CB, voor de geinteresseerden.)
o Zaal gereserveerd
o Als studenten gaan: zijn ze schacht (maar altijd welkom é schatjes)
o De prijs wordt gedeeld
o Lisa gaat zeker
o Er moet een hamer en schild zijn
laatste strakskesrondgang
o vices spreken af
verhoging ereleden lidgeld
o ereleden zeggen zelf dat erelidgeld dient om wina een beetje te
sponsoren
o nu maken we daar verlies op
o dus aanpassen en ietske meer vragen
o nu: 15 25 50 75
o voorstel: trappensysteem
 15 30 60 100
o Konijn zaagt
Archief nekeer kijken wa drin ligt
o Boekhouding
o Alles naar archief van ugent
o Mss de potjes niet
o Boekhoudingen van meer dan 10 jaar terug mag weggesmeten worden

penning
 Oud: kassa shotjes nog niet geteld
 Oud: boekhouding dit jaar bij (ongeveer zelfde of vorig jaar)
 Penningen spreken wel eens af
 Problemen met strakskesfactuur (lisa foefelt wel iets)
 Morgen gaat jorg om bankkaarten





bankkaarten wisselen
Vat van nieuw praesidium -> op schulden
bonnekes en factuurkes: hoe op het vakje te leggen (naam, activiteit, betaald door
wina of voorgeschoten, ….)
o bonnekes bijhouden
o naam drop
o hoe betaald (zelf, of wina bankkaart)
o activiteit drop
o




laten weten als je een bonneke gelegd hebt
aan Alexander: koop een boekje da ge altijd bijhebt













we verhuizen naar standaard voor boeken, en cursussen
story failliet blijkbaar
friteuse komt toe, proper
topcopy en andere nog eens sturen
toch nog eens vergaderen met story (evaluatie enzo)
peterman en kbcvlag seffes niet vergeten
phone repair nekeer kijken
alexander zijn ugent adres marcheert niet
pr mail werk tgelukkig wel
affiches worden overgeschreven
presentatie introdag
o zie zwanenzang
plakband: altijd bijhebben
o voor affiches
genoeg foto’s trekken
kodak: op vakje
o helene zorgt daarvoor
weekmeel
kbc en petermanvlag
ook fotos op fb
Posters voor Schachtentemmer
In augustus: sponsors zoeken
o Inplannen
o Praat nekeer me alexander
o Welkomstpakket
o Begint anders al in juli

pr










feest




Evaluatie shotjesorgie
o Lisa spuit te enthousiast
o Niels was aan het zeveren, lisa kon zich niet meer inhouden
o Afspreken jongens!
o Te weinig drank (volgend jaar dus ietske meer, pakt 40 liter ofzo)
o Amaretto is lekker
o Zeus drinkt 24 shotjes
o En kunnen niet zuipen, vuil vuil
Openingsfuif
o Week 4, woensdag of donderdag
o In twitch
o Spuitjes en proefbuisjes al gedaan, dus beter met iets origineels komen
o Voordeel met sabam als ge de resident dj pakt in de twitch







o Drank verkopen
In week 3 al speciale clubavond
Week 2 cantus?
galabal
o Zaal op tijd vastleggen
o Comité
o Der wetenschappen of alleen?
 Duidelijk afspreken met de andere wetenschappen
 De feestjes denken er nog eens over
Kalender
o Zwanenzang
o Karenavond?

sport










evaluatie sport en spel
o tof
o robin kent niets van baseball
o isaiah gelukkig wel
o die jongen kan dan weer niet mikken
jenevervoetbal
o sporten en drinken, of geen van de 2
o 25 flessen
o Geen flessen op het veld
o Niet alles direct uitzetten
IFT en zo
o We hebben per ongeluk teveel punten gekregen
Unicum: robin heeft niets te zeggen
Hoezee
Nieuw
Sporttoernooi der wetenschappen
o Robin contacteert de andere sportjes
o Chemica failt nogal qua huren en geld uitgeven
o 1,6 of 8 okt,
o Tenten, muziek vat, sportmateriaal….(veel gratis bij stad gent)

Cultuur
 Gentse feesten
o Vanaf 11 juni pas info drover
o Activiteit aanmaken enzo
 Kalender tegen zwanenzang (met quiz, kroegentocht, ..)
cursus
 Retour is gelukt
 Boeken van gees per ongeluk ook meegegeven (slim gasten)
 Ze gaan der wel ng nekeer om (bij de vergadering met oude en nieuwe cursusjes)
 Lisa wel wel nekeer de kassa tellen
 dr is een factuur van iets (op lisa aar vakje)
 Cursusjes: wachtwoorden doorgeven en misschien mooie samenvatting maken
zoals vorig jaar
o Bestandjes en googledocs
o Ze babbelen nog wel nekeer
o We verhuizen naar de standaard trouwens
 Printen in slides
o Prof beslist dat meestal

o Forum om zelf te kiezen hoe ge slides drukt: veel chaos
Scriptor
 Dr zijn strakskes
 Iedereen neemt mee en deelt uit
 Yasser houdt zijn sleutel nog efkes
 In de plaats van starterke: een folderke voor alle wetenschappen
 Infostrakske
o Eens horen bij yasser
 Infosite voor nieuwe studentjes
o Ter vervanging vn starterke
o Kalender, info, foto’s? …
 Boodschap van yasser aan sam: leer indesign

IT








Wiki: nieuwtjes: vraag een account aan
Mailaliassen
o We zetten ons dr gewoon bij
rechten op de site (forum)
o
klaar
Jorg wil stickys kunnen maken en al die toestanden
Facebookbeheer fixen
o Oude deraf, nieuwe derop
Origineel bestand statuten
o Jorg hoort bij pietje
Iets raars met een patroontje op de achtergrond
o De site is wel schoon
o Mss eerst maken da alles werkt
o Rani zaagt

temmer
 Zwanenzang
o Half negen
o Praesidium: ene halfuurke vroeger, om alles klaar te zetten
 Vacantus
o Leggen we wel vast (op vrijdag in de gentse feesten)
o Voor de nieuwe temmer
 kalender
 WiNA Verbroederingscantus (‘t is aan ons van ‘t jaar)
rondvraag
 yasser: ontbossing konijn (groot potje voor zo weinig haar).
 Frituur wordt uitgekuist as we speak
 Niels is melig
 Karen, konijn:
o top 78 combineren met iets anders (drank, of foute avond)
o mexicaanse avond
 tequila verkocht minder
o schotse avond?

