Aanwezig: Konijn, Dries, Jorg, Karen Hara, Maggie, Vipanda, Theo jansens, Xeno, Davit, Alex,
Sam, Lucas, Laura, Bert, Julian, Birtje, Blokland
Oud praesidium
* Evaluatie Shotjesavond
maggie was zat
shotjes waren op om 1u
slagroom stinkt
karen vondt leuk
* Evaluatie Verkiezingen
stemmen en tellen `ging heel vlot
ontbijt was vree goe
kiescomité was beste OOOIT
* Evaluatie Ereleden activiteit
heel tof
lang genoeg reserveren (tot 2u)
* Vacatures FK
iedereen heeft ze doorgemaild gekregen
* Subsidies 15/05
* Sam krijgt zijn Strakske niet geüpload
opgelost
* cursus factuur
boeken worden woensdag opgehaald
dan worden de facturen gemaakt
* overzichtje financiën
huur auditorium inbrengen
* Betalen van het FK lidgeld op de foute rekening…
alexander regelt het:
*alexander wil een motie tegen de praeses
denied
●
iedereen moet zijn schulden betalen
●
sport
○ 12u loop
■ facturen komen
■ geen permanentie voor wet+vlak op 12u loop: 2 tafels kwijt -> gaat af van
waarborg
■ omzet van 500 (voor alle kringen)
○ truitjes mee voor nieuwe sportjes
■ ge kunt ze wassen in den astrid
■ eventueel bijbestellen als er tekort zij
○ ballen opblazen
■ kan in den astrid
■ pinneke is kwijt
●
it
○ functies blijven tot na de zwanezang
●
pr: doe affiches weg!
Nieuw praesidium
Praeses
* datum praesidiumweekend
1e/2e weekend (5e sept)
poll/doodle aanmaken daarvoor
* evaluatie Aalst (ja het was marginaal)
yasser protesteert tegen schild (Davit ook), de rest niet → dus schild
stemming voor nieuwe lint
voor
beter stof
met schild
* cantorverkiezingen

* cantorlint
nieuw nodig
lot aandenken
* WWW --> datum +
comité:
konijn
alexander
julien
Maggie
datum: weekend week 5
* WiNA-wiki --> wat is dat?
* vat nieuw praesidium: 22h
* buddysysteem erasmusstudenten
→ doorverwijzen naar werkgroepen
* coöptatie feest en cultuur
kandidaturen voor 1 functie per persoon
tot zwanezang
konijn regelt het inclusief affiches
* verspreiding informatie studentenverenigingen aan nieuwe studenten
mailinglijst nieuw ingeschrevenen
zeker voor infodag
starterke
konijn forward info to sam
ten laatste voor 29/6
* zwanenzang --> afspreken
30/7
* sleutels
rani & laura zijn elk een sleutel van de kleine kelder kwijt: 8 euro op hun schulden
(2 terug gevonden, dus niet nodig om er bij te maken)
geen sleutel
vinanda
cursussleutels worden later doorgegeven
* lustrumvergadering
morgen om 12/5 19u
* cantorverkiezing
kandidaten naar 
praeses@wina.ugent.be
●
de wiki bestaat: zie onderaan wina site
Vice
●

ereleden

Penning
* overdracht rekening KBC
* gratis vat
komt op de schulden (13,6 euro)
* schulden afbetalen
* budget lustrum
5000 euro (max)
●
voorstel sam: cooptatie → meebetalen
Sport
●

truitjes mee voor nieuwe sportjes
○ ge kunt ze wassen in den astrid
○ eventueel bijbestellen als er tekort zijn

Schachtentemmer
* doopcomité
ligt nog niet vast
tegen de zwanezag
* ontgroeningscantus

* kiesvergadering niet samen
* bierbowling: vanavond gaan vastleggen: 12/5
* 24-urencantus
ligt nog niet vast
●
cantussen
○ 24u: kleine zaal
○ vacantus: kleine zaal indien mogelijk
○ nadoop: kleine
○ de rest: grote
●
schachten/bierkoning(in)lint
○ bierkoninglint
○ bierkoninginlint
○ schachtenkoninglint
Feest
* openingsfuif
* feestdata vastleggen
zie kalender
sarah en konijn gaan naar de porter morgen (13/5)
* tweede fuif?
bespreking op lustrum
Cultuur
* waar ben je?
IT
* geef de praeses root access
nee! (meedere mensen, en hij kon nie uitleggen wat ‘t was)
* bewijs de praeses dat hij root access heeft
* probleem met weekmeels: check reply address
* mails koppelen
mag al gekoppeld worden aan de nieuwe mensen
* root access voor hoogpraesidium of Peck voor IT (--> LaTeX presentatie van Alexander: "Het belang van
Root Access")
yasser krijgt wel root access
* de onderlijnknop werkt niet
davit weet wat ‘t is
konijn kan niet met ‘t forum werken
* hoe zet ik een forum topic op sticky
konijn moet die rechten krijgen
tis inorde (5min later)
* unsticky de forum topics van het lustrum forum
* fouten in de statuten
davit moet dit regelen (zowel site als pdf)
* ereleden systeem
bestaat al!
●
davit moet kijken naar konijn zijn gmail
●
regel uitgaande wina.ugent.be server
●
update ledenlijst voor weekmeel
●
spreek af welke it dit gaat trekken
Scriptor
* Dat was al
* weer for science volgend jaar
maak een forum aan
PR-intern
●
jorg heeft de camera => geen fotos van jenevervoetbal

●
●

nieuwe camera?
poster worden afgedrukt voor de activiteit (2 weken op voorhand)

PR-extern
* blokkie moet naast maggie zitten
* jobbeurs?
hoor eens rond: VTK/hermes
best niet alleen
* verlengen van contracten
KBC: zo vroeg mogelijk: begin vakantie (antwoord wrs ergens in augustus)
de rest ook, maar da steekt minder nauw
* welkomstpakket: vroeg genoeg beginnen → begin vakantie
* nieuwe sponsors?
tip: kasteelbier
snacks in ovp
onsemi
davit zijn nonkel
●
samenzitten met oude pr’s voor info over te dragen
Cursus
* wanneer krijgen jullie de sleutels?
zwanezang
* zorg dat jullie deze niet verliezen
* Standaard --> doe zo verder?
jep
* overgang tussen oude en nieuwe cursussen met story
varia
●
●
●

lustrumcantus: beide zalen proberen vast te legge
verbroederingcantus: konijn regelt het
wina2 bestaat: info bij davit

