Verslag vergadering 12/10/2006

Aanwezig: Iris, Osmo, Sven, Lucas, Akke, CD, Dobbie, Jessie, Bart, Lotte, Bram,
Bart
Verontschuldigd: propolis, Zeger, David

Evaluaties
Badminton
• groot succes, 32 man, veel eerstejaars
• 44.80 euro verlies aan de drankjes.
• Door het overdonderende succes was er een beetje te weinig water. Volgende keer
zorgen voor twee grote vijf literflessen.
Kneukeltje voor onze sport en ook voor alle mensen die reclame gemaakt hebben, waardoor
er zoveel volk is op afgekomen.

Oefencantus
• Leuk, veel schachten, veel volk van andere kringen. Bravo!!!
• locatie: De CB zal wss te klein zijn als er telkens zoveel volk op afkomt. Hopelijk kunnen we ze daar allemaal zetten. Voor 14urencantus moeten we zeker eens
inlichtingen vragen bij de Frontline (Sven, gaat gij daar eens voor gaan horen?)
• Zedemeester: Zwommie wou liever bij zijn vriendjes zitten, begrijpelijk. Wss zal
voor volgende cantussen geen zedemeester meer nodig zijn.

Cursusverkoop
• Niet te veel over, alleen discrete wiskunde, maar waarschijnlijk zullen er daar nog
wel mensen om komen.
• Permanenties: 20/24, ok! Vanaf nu op afspraak.

• Vanaf nu krijgen de leden bij Acco 15 procent korting op de boeken.

Begrafenis Wouter
Veel studenten met lint, drie man van WiNA.

Kaarten openingsfuif
Is normaalgezien geregeld. Als mensen nog weten hoeveel ze er verkocht hebben en dat
nog niet aan Akke hebben doorgegeven, moeten ze dat nog doen.

Praeses
AV
Geld
• Nog 816.57 euro over moet op voor november, dus penning, zoveel mogelijk rekeningskes binnen geven. Strakskes, posters, mss kunnen we die rekening van reproduct
van 900 euro terug vragen.
• Begroting maken, Iris en Dobbie zitten daar zondag eens voor samen, het principe
is dat je op voorhand schat hoeveel een activiteit gaat kosten en achteraf bekijkt
waarom het meer of minder was.
Fk-fuif medewerkers
• 10u-12u Osmo en Lotte
• 12u-2u Akke en Bram
Massacantus
• Gaat door in grote tent op St.Pietersplein
• Datum nog steeds dezelfde, nl in de inhaalweek.
12-urenloop
• locatie St.pietersplein 12u-12u, datum veranderd naar 28/2
• voor de tent moeten we niet meer betalen voor de waarborg, want we hebben wat
vorig jaar al gedaan. We zullen weer met andere wetenschapskringen in een grote
tent zitten.
• Dobbie is coordinatormedewerkers. Zij zorgt dus voor de medewerkers.

• Osmo moet raad geven voor grote sponsors, hij moet daarvoor eens mailen naar
12urenloop@fkserv.be
Praesidiumkaarten
Praesidiumkaarten: zijn in de maak, nog problemen met sponsor die er op moet.

Orde op cantussen
• Was wel ok, uiteindelijk heeft Dobbie dat goed aangepakt. Praesessen strafke doen
doen omdat ze te laat zijn is niet abnormaal, sommigen wachten express om binnen
te komen zodat ze hunnen io vivat krijgen en ze storen sowieso de cantus. Er is dus
niets mis mee om ze te straffen.

Fototoestel
• Dobbie brengt het mee op de eerstvolgende gelegenheid en Sven kijkt dan nekeer
welk kabelke hij moet meebrengen dat er bij past.
• Iris brengt maandag haar kodak mee voor de zekerheid, dat er op de voordoop zeker
foto’s kunnen worden getrokken.

Ingeven lidkaarten
Dobbie stuurt een excellbestandje door en wij vullen dat braafjes in, dan doorsturen naar
uw liefste vice en dit alles voor volgende week vrijdag, dus 20/10.

Statuten
Statuten zijn aangepast ivm de ereleden, zie agenda, voor diegene die er niet waren stuurt
Dobbie hen nog eens de agenda door, als er iets niet goed is laat het dan weten, anders,
aanpassen die handel!!

Wiki
Abeel is nog steeds beheerder, Osmo en Lucas kijken eens of ze er aan uitkunnen en nemen
eventueel het beheer over. Iedereen past de wiki aan en als ge niet meer weet hoe het moet
moet je het maar vragen aan Lucas of aan Sven.

Vice
Ereleden
Platinas
• Cd mailt naar Tim, Zwommie, Van Parijs en Abeel om te vragen hoe ze precies hun
erelidgeld willen betalen.
• Klaas heeft nog niet betaald voor zijn vat en zal dat waarschijnlijk op de sprookjescantus doen.
Proffen
Cd begint volgende week met ereledentocht op maandag, wie dan in s9 is mag mee. De
ereledenlidkaarten worden achteraf gegeven want Osmo is ze vergeten door te sturen naar
Acco.
Ereledencertificaten
Deze zijn eindelijk ondertekend!! Woehoew!!

Penning
Status en schulden
• Iris heeft mooi verslagje gemaakt. Voorlopig hebben we geen enkel zicht op hoeveel
we hebben, omdat Acco nog niet is betaald.
• Praesidiumleden moeten allemaal hun schulden betalen.
• Blad van de afrekening van de drank van de bbq is verdwenen, Iris heeft opgeschreven
hoeveel iedereen denkt dat hij of zij gedronken heeft en stuurt ons de rekening door.

Achterstallige rekeningen en facturen.
• Reproduct: achterstallige rekening van 179 euro. We hebben dit al betaald bij die
900 euro(zelfde bedrag, zelfde uiterste betaaldatum), Iris gaat ernaartoe en vraagt
uitleg. Ze zijn tot 18u open, dus dat moet nog net lukken met Iris haar lesrooster.
• Rekening Gusb, blijkbaar moeten we nog 24 euro betalen van een zaal die we er ooit
hebben gehuurd. Of dit klopt weten we dus niet.
• factuur brouwer introductiedag + bbq : komt nog af normaalgezien.
• Factuur acco, komt ook nog.

Verzekering Fidea
Iris heeft gemaild, maar ze heeft er nog niets van teruggekregen.

Jaarverslag
Iris moet jaarverslag sturen naar DSA, ze kan dit best aan Geert vragen, op e-mailadres:
geert.rampelberg@ugent.be. Hij heeft dat normaalgezien nog staan op CD en hij ging er
eens naar kijken.

Subsidies
Moet voor 31 november binnen, maar Iris doet dat zo rap mogelijk. Papieren daarvoor
moeten nog getekend worden!!!

PR
Affiches
• Deze hangen al mooi uit!!pat pat Osmo
• Telkens 1 affiche leggen in Iris haar vakje!!!

Status Sponsors
Geen verandering voorlopig, maar dit weekend heeft Osmo tijd om zijn mails in orde te
brengen en dan weten we volgende week meer. Deze staan in de wachtrij:
• LC- project
• Bedrijf van Klaas
• Al technologie (mail van Fem)

Reclamemethode en tijdstippen
Soms moeilijk om zoveel activiteiten aan te kondigen, maar probeer op maandag zeker ook
al eens de activiteiten van de maandag erna te vermelden, want twee keer per week gaan
is nogal omslachtig.

Geld KBC
Normaalgezien tegen 18/11 ten laatste gestort, systeem in schijven, we staan op de wachtlijst.

Pr vergadering FK
23/10 16u30 in de trechterzaal in de terminal, Dobbie en Osmo gaan daar naartoe.

Memodi
Deze moeten ons nog 700 euro, Osmo vraagt hierover meer informatie aan Abeel.

Feest
Galabal
• Datum was bezet, nwe datum 9/3
• Aanvraagformulier is gepost. Akke en Dobbie als verantwoordelijken opgegeven.
• Zetel en vloer al bestellen!! Bij dezelfde als vorig jaar, zie wiki!

Jeneveravond
Jenever besteld, Akke is er van overtuigd dat hij Passie besteld heeft, maar durft er toch
zijn haarkleur niet op verwedden!
Zou da geen mietje zijn???

wiki
Akke heeft dat al allemaal mooi aangepast!
flinke Akke! Maar hij blijft toch een mietje ;-p

Eetavond: pizza
• 7/11 Dus snel affichke maken en tegen donderdag doorsturen naar Osmo.
• Prijs: 7 euro / 8 euro
• Akke gaat met Abeel bij Prima Donna kost voor ons per pizza is 3.75 euro.

Schachtentemmer
Sprookjescantus
Alles is al in orde! Klein boekje mat paar liedjes is toegestaan, suggesties en requests
doorsturen naar Polle.

Voordoop
Komen helpen Akke, Lucas, Cd, Dobbie, Osmo, Bram. Vanaf 9u30 mag je al komen
helpen.

Wiki
Is al allemaal mooi aangepast.
Flinke Sven!

Vergadering doopcomite
Verlegd naar zondagavond in het huisje.

Cultuur
Quiz 17/10
Affiche hangt al lang uit! Propolis is met de quiz bezig. Osmo en Lotte zijn naar CB
geweest, zie mail! Terminal zal niet meer lukken! Het zal dus sowieso in de CB zijn.

Brouwerijbezoek
ok

Sport
Maandagmiddagsport
• Jessie maakt affiche in zwart wit op A2 papier
• Sven zorgt ervoor dat tegen maandag de bal opgepompt in de kelder ligt.
En pas maar op ze!

Muurklimmen
Datum 26/10. Jessie maakt affiche tegen donderdag. Osmo wil hoog parcours, hij belt
daar es voor en laat TEGEN MAANDAG iets weten aan Jessie. Als zij tegen dan nog
niets van hem heeft gehoord, dan is het sowieso het lage parcours. Kost: 5euro, we vragen
dus ook vijf euro.

Cursus
Status cursusverkoop
Op afspraak nu!

Peters en Meters
Op de site hotlinks maken.

Wiki
zeer belangrijk voor komende jaren!

Scriptor
Volgende strakske
• deadline: 13 oktober Alleen Dobbie moet nog schrijven.
• glijbaantjes: Er komt dus vanaf nu op de site een lijst met Hotlinks vlak naast de
spotlight. Hierin komen ook Meter en Peter, WWW enzoverder. Webteam maakt
dat in orde tegen de volgendevergadering!
• Editoriaalken: Moet herschreven worden, zever er maar op los, desnoods over uwe
verjaardag ofzo maar niet over het imago van WiNA! In de doofpot met die handel!

WWW
• Vergadering, na de vergadering van WiNA op donderdag dus.
• Er zal op maandag 16 oktober om 14u een presentatie zijn waarop het weekend wordt
voorgesteld. Osmo heeft A3 gereserveerd.

Varia
T-shirts
• Lotte stuurt ons ook de pdf eens door van hoe de t-shirtjes er gaan uitzien.
• Kost 220 euro voor 20 t-shirts, Maxim betaalt.
• Er komt toch Crew op zodat deze op grote eventen zoals WAN ed ook nog door
andere mensen die komen helpen kunnen gedragen worden.

WAN
Hans heeft al contact genomen met VTK en Zeus, we moeten proberen ervoor te zorgen dat
wij het mogen organiseren en zij gewoon mogen afkomen. Osmo blijft deze zaak nauwgezet
opvolgen.

Server
We kijken uit naar goedkopere offertes. Voorlopig is het beste dat we hebben 400 euro, zie
mail van Akke.

Imago WiNA
Als je op een ander gaat cantussen, zorg er dan voor dat je niet te luidruchtig bent. Denk
aub eens aan de senior! Alle mensen die al van voor aan de grote tafel hebben gezeten
weten hoe lastig het is voor de senior om een cantus in de hand te houden, zeker als er een
groepje mensen veel lawaai maakt!

Peterlint Maxim
Met flosjkes en schild. cd bestelt.

Webteam
• Iets over de links naar de wudjes op google. Bram heeft toen iets in informaticataal
gezegd en Akke, Sven en Lucas hebben begrijpend geknikt, dus ik veronderstel dat
zij wel weten waarover dat gaat.
• Mailinglijsten. Er is hiervoor reeds rondgemaild, ze zijn er mee bezig.

Kick Off
Alle helpers krijgen cinematickets, jammergenoeg was dat lokaaltje in de therminal niet
open en is Dobbie er dus niet kunnen omgaan.

Skireis
Jessie hoort eens bij andere kringen, of we niet mee mogen en zoekt al wat voor volgend
jaar. Wat wij zoeken: zo goedkoop mogelijk, niet zo grote groep, niet te lang (zeven dagen
max ofzo), alles erin, dat we zelf niets meer moeten organiseren.

Nacht der wetenschappen
Maandag komt boekje uit voor de sponsors. Osmo is goe bezig!

Kelderinventaris
Inventaris klopt niet meer. Iris maakt volgende week een nieuwe.

Lintjes Sjappie
Sjappie heeft nog veel dooplintjes liggen. Must get them back! Sven praat daar eens over
met Sjappie.

Kelder
Na de voordoop gebeurt een vluchtige clean-up van de kelder. Woensdag dus door: Osmo,
Dobbie, Sven en Lucas.

Rondvraag
• Akke heeft een fles wijn uit de kelder genomen van de ereleden van vorig jaar en heeft
het aan Fem gegeven als bedank voor het mogen gebruiken van haar bbq.
• We moeten ook een fles wijn geven aan brainstorm.
• Osmo kijkt voor code met factuur voor ARC. Voorlopig koopt Dobbie met WiNA
geld een extra kopieerkaart die ze in de kelder laat liggen, zodat iedereen die kan
gebruiken.
• In de weekmail moet komen dat de leden nu korting hebben op boeken bij Acco.
• Er is veel te veel enquete in het strakske. Beter eerst apart de vragen en vervolgens
telkens de antwoorden van elk praesidiumlid. Neemt minder plaats in! Als het niet
lukt, moet Bart dat naar Lucas doormailen en dan past hij het wel aan.

Volgende vergadering
We gaan proberen vanaf november opnieuw de vergadering op dinsdag te leggen. Makkelijker, WiNA-werk meer geconcentreerd in 1 dag. Maar voorlopig is het dus nog op
donderdag. Dus volgende week donderdag 19/10 om 18u30 in de grote kelder.

