Vergadering dinsdag 13 oktober
Aanwezigen:
Robin, Vinanda, Laura, Sarah, Bert, Alex, David, Julien, Sam, Blokkie,
Maggie, Xeno, Theo, Yasser, Konijn (= volledig praesidium\Kasper)
Afwezigen: 
Kasper
Praeses








Huidige streepjesstand
 blijft gelijk
FKlustrumcomité
 mail beno (voorzitter FK indien interesse
WiNApulls
 weer interesse
 dezelfde als 2 jaar geleden
 konijn zet ‘t op de site
 konijn informeert bij UGent voor leveringsdatum & prijs
WWW
 Alex gaat wrs met auto
 reclame maken: zoveel mogelijk
 via FB pagina voor schachten
 spreek medestudentjes aan
 Yasser stalkt ereleden hierover
Konijn fixt affiche nieuw clublied

Vice




erelidgeld → penning: €350
postzegels
kaartje Stef

Penning


Omzet Kasteelavond: €450 → ± $250 winst

Feest




Evaluatie gesprek Twitch
 Hoogpraesidium samen gezeten met den baas (Randy)
 voorstel
 feestje in Twitch in 2e semester
 gratis vat + zotte promo’s
 voorstel datum: avond voor dies natalies
 konijn mail datums naar baas
Evaluatie Kasteelavond







 ‘t was ne goeien avond
 weinig mensen verkleed
 goe gedaan feestjes
 Blokkie moet rekeningen ook nog eens doorsturen
Pizzaavond
 Feestjes gaan gewoon eens langs bij Prima Donna
 2 kassas
 alexander kijkt voor bandje
 Xeno staat nog niet aanwezig
 Ereleden: yasser bezorgt lijst met ereleden, mensen aan de kassa duiden
aan wie dat als “gratis” activiteit doet
Galabal
 Slechts tot 4u (2 jaar geleden ook zo)
 €250 voor enkel zaal
 Geen deel van winst
 Obers niet in prijs inbegrepen
 kaart: €15 voor receptie & galabal
 receptie of niet?
 feestjes & penning kijken nog voor een andere zaal
 Therminal als backup plan
 feestjes informeren bij Dries: zaal bij ‘t zwembad (naam mogelijks ‘Au bain’)
Karaoke
 2e semester
 cultuur kijkt eventueel voor installatie
 cultuur informeert
 wrs installatie: €150
 backup plan: playstation/wii

Cursus



ISICkaarten → uitdelen door praesidium
Levering boeken voor vakken Dawyndt morgen

Sport






Evaluatie IFT voorrondes voetbal
 ‘t ging nog goe
 wrs halen we het uiteindelijke IFT niet
SDW → Xeno komt later: practicum
 16u: blokkie regelt de vlag
 drank etc is inorde
 Alex/WiNA doet de kassa
 opbouw: 15u
IFK tafeltennis
 genoeg deelnemers
 informeren bij die van vorig jaar





Data claimen!
 muurklimmen
 locaties
 aan de blaarmeersen
 op de rooiegemlaan
 subsidieerbaar? → Alex checkt
 schaatsen?
 vooral in 2e semester
budget voor wasmiddelen: ja, €5

Cultuur



Data claimen!
 vooral in 2e semester
Lasershoot
 begin met 20 plaatsen + wachtlijst
 > 30 plaatsen: 2 sessies
 mss subsidieerbaar

IT






Zijn er nog veel mensen niet deftig geregistreerd?
 Wachten op Ilion: moet pull request mergen
Fix eduroam voor de mensen met Linux
 konijn heeft linux, snapt het zelf niet, vraag hulp aan bij David
David fixt server uit S10
Chemica is dingen aan fucken, maar David regel et (hopelijk)
 zaal is gereserveerd
Uitgebreide zoekfunctie voor leden: zoeken
 jaar
 richting
 leeftijd
 geslacht
 …

Schachtentemmer




Evaluatie Voordoop I
 shitload aan schachten
 Emiel moet kapot
Openingscantus
 SMbal
 yasser is zeden
 yasser regelt # kringen
 het komt in orde, anders doet yasser een 7 sprong
 doopcomité mag tussen schachten












openingscantuscodex
 Alex moet ticketje of factuur hebben
Voordoop II
 alles ok met proffen
 opvolgen mensen die toch nog willen meedoen, maar niet bij voordoop I
waren
Schachtenkoning lint
 “omdat laura goed kan naaien” (quote konijn): naai schachtenkoninglint zodat
het over linkerschouder kan gedragen worden
 deadline: bierkonijn (10 november)
locatie clash → op doopvergadering
bestellen zeilen / halen vuilzakken
 zeilen clash & zaal bij FK
 vuilzakken: xeno regelt het
voorstel Blokkie: wina koe
 schachten zorgen een jaarlang voor winakoe
 op de ontgroening wordt koe geslacht door schachten zelf
 daarna gratis BBQ met vlees van de koe door 
team vlees

PRExtern






Verslag vergadering met VTK
 op datum bierkoning, begint om 19u, toch laten samenvallen
 VTK regelt affiche: wij moeten ook ophangen
 Julien moet photonetca beurs ook vermelden
 Quasi alles geregeld door sprekers (nb photonics)
 Blokkie regelt geluidsinstallatie van Stad Gent
 Beurs op website/kalender plaatsen & delen via fb
Loqutus
 hackathon
 reclame: affiches & flyers → blokkie heeft prijslijsten doorgegeven
 is niets geworden
Peak 6
 mailing willen ze laten vallen (€500 kwijt)
 LAN
 wij zorgen voor
 lokalen
 apparatuur
 etc
 zij
 charlotte
 reclame voor hen
 website: ok
 lezingen
 2 mailing: 1 gratis, 1 betalend
 doelprijs: €500



Wordt van 
info@wina.ugent.be
gehaald

PRIntern








Waar blijven al die foto’s?
 indien op wina2 gezet: plaats link in foto’s topic
 vrijdag op facebook gezet
klasfoto’s
 er ontbreken precies klasfoto’s
 tekstjes (jaar & richting) toevoegen
Camera
 julien kijkt voor camera online en laat het aan alex weet
Vermijden van ‘ik’vorm in tekstjes activiteiten
Affiches van verlopen activiteiten wegdoen

Scriptor



iedereen hou deadline in de gaten
regel u factuur met alex

Varia






Politiek correct
 let op dat dingen niet buiten context worden gehaald
 denk aan het imago van wina
Senseo Albert Heijn
 WiNA krijgt oude senseo van Alex
Wie gaat frietjes eten met maggie
ruim cursuskot op → Bert

