Vergadering dinsdag 3 november
Aanwezigen: 
Iedereen behalve de afwezigen
Te laat: 
Kasper (17u32), Laura (17u32), Bert (17u31)
Afwezigen: 
Yasser :( maar er is een goede vice ad interim (Sarah)
Praeses








Gratis bier én ice tea van Robin VdB, hoera!
Huidige streepjesstand: Theo +1, Bert +1, Vinanda misschien (één keer te laat maar
flink op doop → toch geen streepje), volgende week komt er een bord in de kelder
met tussenstand
Evaluatie Pannenkoeken@S9: veel te veel pannenkoeken → Konijn update Wiki
Verbroederingscantus WiNA:
 Konijn zoekt op wanneer de trein is
 Wss zijn we met 1015 personen
 Michiel VdB gaat misschien mee
 Sam kijkt voor liedjeslijsten met twee paginanummers
Update pulls
 35 euro per pull vanaf 10 pulls
 11de pull gratis
 Konijn bekijkt deadline (over twee weken ofzo)

Vice
Penning





Doop: misschien breakeven (verkoop schachten niet meegerekend)
Pizzaavond: winst
Openingscantus: verlies
Kasteelavond: lichte winst

Feest




Bierkoning + ballenavond
 Alexander bestelt nu frituur
 Blokkie kan maandag rijden voor inkopen
 Xeno kan misschien dinsdag rijden om alles naar CB te brengen,
noodoplossing: winkelkar
Galabal
 Maaltebruggekasteel:
 600 euro zaal (hun catering), 750 euro zaal (eigen catering), inclusief
obers enzo
 Onbeperkt qua duur
 Mogelijkheid tot koffiekoeken bakken van ons in de oven





Vestiaire aanwezig
Diner wel vrij duur: receptie + soep + hoofdgerecht + dessert + koffie
en versnaperingen + alle drank = 50 euro
Mailen voor receptie na diner (15 euro voor een kaart dan) en diner
aan 35 euro

Cursus


Mailtje Hans, factuur → in orde

Sport


Muurklimmen
 Te weinig inschrijvingen: 7 voorlopig, 10 nodig voor groepstarief
 Waarschijnlijk dan per persoon 2 euro duurder dan voorzien
 Davit gaat mee en schrijft zichzelf in
 Julie overtuigt iemand van de zeus om mee te gaan
 Xeno gaat misschien nog mee als vriend meewilt
 Vanavond mensen zat voeren en laten meegaan

Cultuur




Lasershoot
 Affiche trekt op niets
 Morgen moet alles online staan (affiche, fb)
 Kortingsbonnetjes Guido 20 → 10 euro
6daagse Gent
 Tickets zijn er: 10
 7 euro per ticket
 Ook alles morgen online
 Konijn snapt het concept niet
 Nochtans vrij simpel: fietsen
 Normaal vrij populair

IT



Davit werkt deze week aan forum (eindelijk)
LAN der wetenschappen
 2 of 3 euro inkom
 er is een LOLtoernooi: +1 euro
 echt mooie prijzen: ook online laten weten
 Davit kan geen tekstjes schrijven voor op de site en heeft geen inspiratie →
steelt het tekstje van fb

Schachtentemmer





Evaluatie doop
 Het was awesome
 In begin hectisch
 Konijn heeft de kelder gekuist, maar vanaf nu moeten de schachten dat doen
 Afwas: schachten
 Traditie: temmer kuist de bak van de marathonschacht → eigenlijk geen
traditie meer sinds Konijn → toch maar schachten
 Konijn heeft veel geroepen
 Xeno ook, maar meer op commilitones dan schachten (foei)
 Bepaalde mensen van doopcomité hebben zich niet gedragen tijdens stil
gedeelte
 Geen foto’s op snapchat van de doop!!! (Zelfs Laura & Sarah hebben geen
foto’s genomen)
 SMbal moet terug tegen nadoopcantus
 Curatio kwam de hele tijd binnen, dan random zat volk
Nadoopcantus
 Gesloten? ja ←→ plaatsbeperking
 Kasper heeft de dag nadien een presentatie
 Thema: wss Marvel vs. DC, ander voorstel: Julien zijn deur
 Blokkie kan niet wachten

PRExtern



Peak6: die waren ons uit het oog verloren
Proximus
 Vorige week dinsdag langsgeweest op clubavond
 Mail vandaag: ze zien het niet zitten om geld te geven voor WiNA
 Het gaat dus niet door

PRIntern


Foto’s?
 Foto’s pizzaavond staan op fb
 Davit zet foto’s op de site
 Waar zijn de klasfoto’s??? mensen zagen :( → wss nieuwe op WiNAdag II:
deftig

Scriptor


Geen puntjes

Varia



Sponsortocht: contractjes morgen in de kelder
Iemand 12u S9 morgen? nee (bijna iedereen), als het echt moet (Xeno), zegt da ze
naar de kelder komen (Alexander)




EINDE

Wie frieten? (andere Sam deze keer)
Vanavond geld meebrengen voor schachten
Alexander laat weten wie in lustrumcomité zit voor forum

