Vergadering dinsdag 22 maart
Aanwezigen: 
Sarah, Sam, Bert, Blokkie, Maggie, Yasser, Alex, Vinanda, Xeno, Alexandra
(Xeno’s liefje), Tomas, Lucas, Theo, Laura
Te laat: 
Julien, Robin
Afwezigen:
David, Happie
Praeses






Alexandra wordt weggestuurd omdat konijn Neurotisch doet over de statuten
(ocharme Xeno, wil je een kusje als troost, Xeno zegt ja, Yasser geeft hem een
kusje)
Streepjesstand!!!
 Er zijn een aantal mensen die meerdere malen te laat zijn zonder geldige
reden op clubavonden.
 Nominatie negatief streepje: Blokkie en Sam
 gestemd: negatief streepje toegekend
 Nominaities negatieve streepjes traktation island
 Vinanda: te laat omdat Feli moest kuisen → geen streepje
 Yasser: te laat vanwege ereleden → geen streepje
 Xeno: ABclub → wel streepje
 Blokkie was met mensen aan het predrinken in de kelder → wel
streepje
 Julien: te laat → geeft zelf toe dat hij een steepje verdiend
 Maggie: idem → zelfde redenering
 Sam: te laat wegens bachelor project → geen streepje
 Kasper: moest gaan trainen
 Positief streepje konijn voor het nalezen van Strakske en Weekmails →
toegekend
Evaluatie Bicky’s @S9
 Xeno moest alleen shift doen: van 13u30
 Normaal Bert, maar die had les en had verkeerd gekeken
 160 bicky’s verkocht: 20 over

Vice
Penning





Update financiële overzichten wetenschapskringen
 Alex weet niet waarover ze zagen
 LAN is al lang inorde
 voor sporttoernooi moeten ze ons nog geld: Alex maakt een overzichtje en
bezorgt hen dat
Zet eens die jassen op de schulden
Lustrum komt inorde

Feest






Evaluatie Foute top 80
 Julien, foto's: ze komen er nu op → haal de slechte eruit!!!
 ‘t Was een toffe avond
 Spontane pappenheimer om de CB af te sluiten
 Nieuw systeem van DavIT was efficient!
 Verwijderknop voor liedjes zou wel nog een goeie nieuwe feature zijn
Evaluatie Traktation Island
 Te weinig Karmeliet, maar dat was de Twitch hun fout
 Winst komt later (enkel van vestaire)
Galabal
 Sam heeft gekeken voor muziekinstallatie (bandje)
 €10
 Zelf achter gaan
 Om te huren moeten 3 man tekenen
 Waarschijnlijk hebben wij daar nog nooit gehuurd
 Sam kijkt hiervoor, normaal deze week
 Pakt vanavond het formuliertje mee om te laten teken
 Compensatie voor Gitarist
 Gratis inkom
 Gratis drank
 DJ Rasper
 Deftig setje: drum’n bass → liever niet
 Afsluit setje: samen met iemand anders, wacht nog op respons
 Normaal moeten we die niet betalen, maar mogen ze gratis drank?
 Beslissen als DJ meer weet (van zijn partner)
 Feestjes informeren bij DJ Helios (Jens)
 Alex heeft gevraagd aan Anton, die bekijkt het nog
 Als kaarten verkocht worden: streepjes zetten zodat we een idee hebben van
het aantal personen dat er zouden komen
 Inschrijvingen voor diner komen binnenkort online

Cursus



Mail ACCO Gent met voorstel: we zijn tevreden van Standaard
 Cursusjes sturen beleefd antwoord waarin we vriendelijk weigeren
Kartonnen dozen voor cursuskot moeten opgeruimd

Sport




Evaluatie Kubbtoernooi
 ‘t Was gezellig
 Beetje miscommunicatie om tweede kubset te halen
Evaluatie IFK Badminton





 Ze waren aan het winnen
12urenloop
 Plan om reclamefilmpje te maken
 Loper nodig die met onze vlag kan lopen
 Da’s morgennamiddag
 Theo kan ook zelf lopen als hij niemand anders vind
 Konijn pakt vlag mee naar de clubavond vanavond
 Begin op tijd met vergaderen met ander wetenschapskringen
Vrijdag Esportstoernooi
 LoLteam zit nog niet vol
 Nog 4 man nodig
 Julien hoort eens bij de Zeus
 Robin, Michiel DW, David, Bert Vervaele spelen dat ook → Sport polst
eens

Cultuur






Evaluatie cinema
 €13,5 winst!
 In enveloppe in kassa traktation island
Pasta voor de quiz
 Werken met pasta bekers
 Pasta à volonte, en we gaan werken met bandjes
Quiz
 Thema’s → verschillende topics op Quizforum aanmaken
 Acitivteit online
 Datum
 Prijs
 Inschrijvingen
 40 ploegen van 4
 Blokkie heeft prijslijst opgesteld, wordt doorgegeven aan de Cultuur
 We hebben er al 40
 Nog extra prijzen nodig
 Bij Guidoprijzen zitten er ook nog een aantal mogelijke prijzen
 Lasershoot bv, datum controleren
 Moorddiner (idee van Bertje)
 Cultuuractiviteit voor volgend jaar bv.
 Of als praesidiumactiviteit
 Na lustrum beslissen we dit
 Generale repetitie?
 We moeten exact weten hoeveel mensen er komen

lT


Uploadlimit op ‘t Strakske: Sam laat het weten aan David

Schachtentemmer










Toy boy keuring: veel geïnteresseerde schachten, da komt in orde
Schachtenactiviteit
 Xeno heeft menu, doopcomité kan het bij hem navragen
 Xeno laat schachten weten dat ze bijpassende drank moeten hebben
 Schachten weten niet perse dat dit verplicht: Xeno verwittigt hen nog eens op
facebook
 Vat in de Viking is inorde: laat genoeg, na 23u (Temptation Wednesday in de
Viking, dus ‘t is daar super druk)
 Praesidium mag ook naar vat in de Viking komt. Hou praesidiumgesprek in de
gaten daarvoor
Verbroederingscantus der Wetenschappen
 Temmers enkel in functie als ze schachten mee hebben
 Alex doet de kassa
 Controleer mensen die op water of andere drank cantussen omdat
hier blijkbaar veel misbruik van wordt gemaakt
 Temmers zien op het moment zelf wie wanneer temmer is
Ontgroeningscantus: open vs. gesloten
 Praesidium heeft besloten dat ‘t gesloten is
Schachten hebben nog budget over: bijna genoeg om een vat te verdienen
 Als ze er inderdaad voldoende over hebben wil WiNA wel bijpassen voor een
vat
 Maar ze zouden beter nog even sparen, misschien komt het nog van pas
Doopcomitévergadering: Xeno kijkt hiervoor

PRExtern


LAN Peak6 → update locatie
 David had gestuurd naar S5, nog geen antwoord
 David heeft lijst gemaakt van grote lokalen op Sterre
 Backup: Outpost misschien

PRintern



Haal de oude affiches weg
Julien kan het niet meer aan en lijkt te gaan ontploffen

Scriptor


Lustrumstrakske
 Blokkie stuurt sponsors door
 Woordje van de voorzitter m
oet
erin
 Inspiratie in vorige galabalstrakskes
 Reclame voor lustrumweek zelf
 Best of van rubrieken van het afgelopen jaar






For science idee: wat kun je allemaal opsturen met de post?
 Als schachtenopdracht
 Sam werkt het verder uit met Xeno
Contacteer prosenioren en scriptor voor inspiratie
Laat op tijd iets weten op redactieforum

Varia






Alexander: prijzen clublied online
Verjaardagsfeestje Yasser en Sarah: laatste vrijdag van de paasvakantie 8 april
 Later volgt nog een FBevenement
BBQ Zeus
 Willen onze BBQ lenen rond 7 april
 OK, als hij volledig proper terug wordt gebracht
Nieuwe verkiezingen
 Beslissingen moeten ten laatste gemaakt worden 2 weken voor
kiesvergadering (WiNAdag 2)
 Kiescomité
 Voorzitter: Konijn
 Secretaris: Xeno
 Andere: Yasser, Laura, Sam
 Bedrag tussenkomsten
 Vijf A3 zwartwit affiches per kandidaat (niet voor kandidaat
praesessen)
 voor praeseskandidaten: €25
 Functies: wijzigingen in aantallen
 Voorstel Alexander: tweedee penning
 Opleiden originele penning
 “Fakkel doorgeven”
 tweedee penning zou de oude zijn
 Vraag van Xeno: “Is dit voorstel omdat dit voordelig is of omdat
Alex echt graag WiNA zou doen volgend jaar?”
 Opmerking Blokkie: veel praesidiumervaring gaat verloren
volgend jaar, dus dit kan waardevol zijn
 Opmerking Yasser: is er van overtuigd dat dit ook lukt
met weinig ervaring
 Opmerking Bert: functie voor iemand die zijn ervaring kan
delen en meewerken → medewerker
 Lucas: test het voor een jaar, lukt het niet reëvalueer het
volgend jaar
 Julien: medewerker is minder gemotiveerd voor de kring
 Bert: is KSA altijd al twee hoofdleiders, dat systeem werkt
 Alex: twee functies werkt alleen met goeie
communicatie
 Xeno: wegvallen van ervaring kan je niet vermijden, moet niet
perse iets slechts zijn. Heeft de WiNA twee penningen nodig?





Yasser: mogelijke ondersteuning kan ook via bestaande
medewerkersrol
 Konijn: Uit objectief oogpunt: “heeft WiNA effectief twee
penningen nodig?”, als we dit doen moeten we dit meerdere
jaren doen. We moeten dit goed kunnen verantwoorden naar
onze leden toe.
Ervaring: konijn heeft altijd aan een functie begonnen zonder
ervaring, enthousiasme en wilskracht is belangrijker dan
ervaring.
 stemmingen: 5 tegen, 6 voor, 3 onthoudingen, 2 afwezigen
Voorstel David: 2e IT
 Ook om mensen op te leiden, maar ook omdat er veel werk
 Na volgend jaar stopt David ermee. En het is niet evident als je
erin gesmeten wordt. Even meelopen kan wel handig zijn. Heel
veel informatie om op te nemen.
 Konijn:
 “Opleiden van iemand”: als we functies toevoegen
kunnen we niet garanderen dat het binnen een paar
jaar nog altijd een “opleiderprotege” koppel zal zijn.
 David heeft inderdaad wel veel werk: andere kringen
hebben zwakker ITaspecten.
 Xeno: vraag aan David → “David heeft groot deel van de site
herschrijven, maakt dit het niet makkelijk voor volgend jaar?”
Antwoord: er is wel nog veel werk.
 En WiNA wil ook een goeie IT die veel kan doen.
 Bert: “Voor goeie code verandering is genoeg volk nodig.”
 Niels: daar dient devteam voor
 David: voor overgang is dit ook belangrijk
 Niels: daarvoor dient de wiki
 David: werk komt met pieken wat heel ambetant is
 Niels: devteam dient als ondersteuning
 David zegt dat hij het eigenlijk wel alleen kan, maar ‘t is vooral
voor daarna.
 Konijn:
 IT gemotiveerder dan lid van devteam
 Als het lukt op het alleen te doen, dan kan dit volgend
jaar ook gaan
 Focus volgend jaar ook echt op het devteam
 Gestemd: er komt geen 2e IT

Lustrum


Rani komt langs met de lustrum Tshirts
 Topjes met glitter zilver krans
 Voor de mannen wordt ‘t een mat grijze krans

