Vergadering dinsdag 20 oktober
Aanwezigen: 
Iedereen buiten de afwezigen + Jabba
Te laat:
Yasser > Julien is vicead interim, Bert > komt toe om 17:41
Praeses














Huidige streepjesstand
 Vinanda, Laura, Kasper, Julien
WWW
 Het gaat door!
 Misschien breakeven
 Konijn en Alex gaan naar de winkel vrijdag
 15 personen
 Peck is verplicht mee te komen
Verbroederingscantus der WiNA’s
 Deadline voor inschrijven is 30 oktober
 6 november is de cantus
 5 à 10 €
 In Antwerpen, volgens Xeno in Wilrijk, en das ver.
 Liederen is voor coleider Team vlees a.k.a. Sam voor te bereiden > moet
mail sturen
 Sam mag gratis!
 3de gedeelte is voor ons
 Crashen op ‘t kot van Xeno zijn maat als de eerste trein te laat is
Praesidiumactiviteit
 Xeno wilt jeneverminigolf
 Nog te beslissen
 Konijn maakt forumtopic
 Team vlees wilt initiatie vlees bakken
Statuten
 Doorsturen naar DSA
 Wilt er iemand iets aan veranderen? > Niemand wilt iets veranderen
 Konijn maakt daar pdf van zonder schrijffouten
Bloedserieus
 Reclame voor te maken, gezegd geweest tijdens AV FK
 In weekmeel zetten, Konijn forward hem naar vicead interim
Kijk voor nieuwe cursussleutel en automaatsleutel
Konijn kijkt voor sterrensysteem en David krijgt al eentje

Vice



Schildjes op de linten
 Oudeereleden vinden het geweldig! Hoezee!
Stef zegt dank u voor kaartje






 Yasser moest bedanking doorgeven
nieuwe kleuren WiNA
 Blokkie stelt paars en groen voor
 Yasser heeft gezegd da da voor WiNA 85 ging zijn
Yasser vraagt of printer werkt
Yasser moet ook ereleden kaart maken

Penning




Mensen moeten geld krijgen van Alex
 Laura voor traktaties op één of andere sportactiviteit
 Sarah ook
Friteuses bestellen op bol.com

Feest


Pizzaavond
 Alles in orde
 Er moet nog geprint worden
 Julien pakt plakband mee
 Ereledenlijst
 Mensen worden geburnd

Cursus




ISICkaarten komen toe in de ochtend
Coleider Teamvlees (Blokkie) zegt da ze hun job moeten doen
Die persoon heeft niet gezegd om hoe laat die kwam

Sport






Evaluatie SDW
 Zeer mooi weer /s
 Konijn vond het plezant
 Chemica was laatste!
 Als er stoelen en tafels besteld worden > zeggen aan Konijn
 Friteuses stabiel zetten in de kelder
 David is een held
 Andere kringen moeten volgend jaar beter helpen opkuisen
 Als het breakeven is, gaat Alex al blij zijn
 Alle kringen moeten hun kosten doorsturen naar Alex
Evaluatie IFK Tafeltennis
 Niet zo goed
 Allemaal uitgeschakeld in de poules
IFT
 26 oktober







Mensen nodig voor lopen, volleybal, zwemmen, tafeltennis
Thema vikings
Praesidiumkamp:
 We worden nat (héhé)
 Wie wilt mag zich verkleden
 Wet Tshirt competition!!
Muurklimmen
 9,5 € + 25€ per uur per begeleiding
 minimum 10 mensen
 Sowieso begeleiding, anders staren we maar naar muur
 Toegang tot bolderzaal
 Theo moet mail sturen voor te vragen duur begeleider

Cultuur



Affiches maken volgende week
Prijzen met Guidogids bonnen
 Praesidiumleden dat ni meekomen geven hun bonnen



What the fuck is er gebeurd met ‘t forum, en wa gaat ge eraan doen?
 Let dan op in de vergaderingen, ge zoudet weten!
DavIT moet het makkelijk uitleggen:
 Nieuwe backend
 Nieuwe database
 Voor forum
 Normaal gezien is het meeste opgelost
 Twee forumtopics zijn verdwenen
 Konijn zegt dat de kader rond een forumpost weg is
WiNA2 is terug aangezet door iemand
Blokkie zegt dat er bij sommige oudleden hun functie er niet is, David steekt het op
een crash van 2007
Maggie vraagt of ze deftig kunnen inschrijven, JA

IT







Schachtentemmer


Evaluatie Openingscantus
 Xeno vond het best wel awesome
 Bert is boos dat hij een blauw oog heeft gekregen
 Hij begon wel “Zin in lasagne”
 Volgende keer hebben ze minder te zeggen
 Konijn heeft preventief adpistum gedaan
 VEK was braaf omdat ze moesten schpauwen
 Beschuiten en zuurkool is slecht idee
 SMballen zijn beste investeringen ooit!




WiNAschild > mongools pro praesidium
Waar is het schild?
 Jorg, Niels en Lot in ‘t Genoegen
 Iemand van WiNA heeft het
 PSW is mongoolse kring uit Antwerpen
 25 minuten nadat het weg was, was het al weg uit ‘t Genoegen
 John zegt dat hij het heeft meegegeven aan Niels, het was ook
sowieso iemand met zwartgeel lint
 Zeer korte tijd in ‘t Genoegen
 Voor doop is schild nodig, het zou tof zijn om origineel schild te
hebben
 Evaluatie Voordoop II
 Xeno is tevreden
 Goed verkleed
 Presentatie was lachen
 Spijtig da ni elke schacht aan presentatie kon babbelen
 Examen fysica
 Lijst doorgestuurd naar Dawyndt
 Mannen dat de doop willen meedoen zullen misschien van datum
verplaatst worden
 Doopdecreet op FB
 Boodschappen doop
 Ook drank voor in automaat + ingrediënten pannenkoeken @ S9
PRExtern







Meet and freat
 26 november
 Kenningsmakingsmoment van da bedrijf
 Facebookpost: hoeveel vragen we ervoor?
 Koe?
 10 cent per like?
 Het moet verplicht op FB
 Konijn zegt da ereleden gaan neuten
 Alex moet een prijs geven
 € 50 is € 50
Peak6
 Alles via mail doorsturen
 Indien nodig nog afspreken
 Volgende week meer
KBC vlag meepakken!
Sponsoring bol.com

PRIntern



Bert en Konijn gaan om 8u30, Julien gaat om 14u30
Julien gaat PPT doorsturen







Sam gaat dan Strakske komen geven
Sam gaat ni tot het einde blijven
Sam gaat om 8u30 komen
Julien deelt Strakske uit om 14u30
Nieuwe camera!

Scriptor



Hitler obsessie? > JA
Teamvlees artikel voor volgende editie

Varia









WiNA clublied
 FBreacties zijn verschrikkelijk
 Ereleden zijn er niet blij mee
 Maar actieve ereleden hebben het gevraagd
 Yasser gaat zeggen dat het de nieuwe ereleden waren die het vragen
 Konijn zegt dat hij het ni tof vindt da ze tegen hem neuten
 Yasser zegt da da ni erg is omdat ze toch nooit meer afkomen
 Formele mail sturen naar leden
 Waarom?
 Wat moet er in komen?
 Mail naar ereleden en gewone leden apart?
 Takenpakket eerst, vervolgens reden
 Alex gaat mail schrijven, Yasser gaat hem nalezen
 Alex gaat het met DavIT fixen om het te sturen
Ideeën voor praeses:
 Schaap gaat ontgroend worden
 Yasser gaat onderzoek maken naar oorsprong schaap voor in Strakske
 Konijn gaat het schrijven als het echt moet
Blokkie gaat naart schijnt meer pizza dan DavIT
 Verliezer a.k.a. Blokkie gaat een bak geven
Lustrumforum checken
 Afspraken sponsortocht en uitleg op blad da op forum staat, Julien print da
blad ook
 DOE HET DEES SEMESTER
 Julien zorgt voor veel contracten, dus printen
 Blokkie zegt da het ni over zuipen mag gaan
 Als ge op zondag gaat, zijt ge mentaal gehandicapt zijt
 Julien, Rani en Blokkie en Konijn gaan een contract onderteken da gaat
uitgedeeld worden
 Eénvoudig contract met vakjes da ge moet aanvinken
 Excel is de groepen per gebied
 Wilt ge verwisselen van groep? ONDERLING FIXEN
Pas op da ge onze posts ni in naam van WiNA liket of commenten







DavIT moet checken da heel praesidium op lustrum forum kan
Iedereen moet vijf minuten op voorhand zijn om de pizza’s te gaan halen > er zijn
dan nog geen schachten
Konijn vind zichzelf grappig
Half vat over van cantus > wordt gedronken om 22 uur
Sarah wilt het uur weten, we weten het nog ni > ni erg da het nog ni op de website
staat

