
Zwanenzangvergadering 

 

Aanwezig: Jorg, Dries, Bert, Jake, Isaiah, David, Yasser, Sam, Robin, Konijn, Xeno, Laura, 

Lucas, Sarah, Alexander 

Verontschuldigd: Rani, Karen 

 

Praeses 

● Sarah is gaan kakken 

● Cooptatie temmer 

○ Yasser: 5 

○ Rani: 8 

○ Blanco:1 

● Praesidiumweekend 

○ Burcht (Antwerpen), tegen  linkeroever/Zwijndrecht 

○ Trein naar sint niklaas, dan overstappen 

○ Iedereen spreekt daar mottig 

○ Vanaf 18u kunnen we binnen 

○ Weekend van 12-13-14 september 

○ Zie forum voor wanneer we vertrekken en afspreken, wie kan, wie niet, … 

○ Auto: Alexander, xeno, yasser ev. 

○ Kookpotten ev nog nodig. 

● Iedereen heeft nu sleutels? 

○ (Stomme) Karen moet ng cursussleutel doorgeven 

○ Laura, Sam, Isaiah, jake nog kleine kelder sleutel nodig 

○ Sarah en Laura nog cursuskotsleutel 

● Introdag 

○ Broodjes 

○ Pintjes aan een euro 

○ Entertainment 

■ Stad gent?  

■ Kubb spel? 

○ Gratis vat weer delen met geografen: OK 

● WiNAdag 

○ Entertainment 

■ Sumopakken te duur 

■ Dingen van stad gent 

■ Beerpong 

■ Kubb -> aankopen die handel 

○ Planning (als in wat doen we, ontbijt?, terras?, BBQ?,...) 

■ Gratis ontbijt: koffiekoeken, koude chocomelk 

○ Gemeenschappelijke affiche met werkgroepen 

● Verbroederingscantus der WiNA’s 



○ Nog eens afspreken met de and ere winapraesesen voor een datum 

● Vacantus 

○ 18 juli 

○ CB 

● Spaghetticomité 

○ Jorg, Bert, Alexander, Lucas, Isaiah, Laura, Sarah 

○ Potten en pannen ->alexander kijkt bij zijn ksa 

○ Lucas zit voor 

○ Cursussen zorgen voor peter meter gedeelte 

○ Robin vraagt aan thomas van den astrid 

○ Astrid wil koken 

○ Datum vastleggen 

● Gents bierfestival: 16/08 → 2 vrijwilligers nodig 

○ Sam en yasser eventueel 

○ Volledige info te verkrijgen bij jorg 

● Uitlenen BBQ’s 

○ Oude: vrij te gebruiken 

○ Nieuwe: niet uitlenen, enkel voor wina/andere kringen 

○ Huur/vragen om af te kuisen werkt toch niet 

○ Praesidiumleden mogen hem wel gebruiken, zelf ervoor zorgen dat hij gekuisd 

wordt. 

● Aantallen Guidogidsen 

○ 2 jaar geleden heel snel weg 

○ Dit jaar niet weg te krijgen 

○ Dit jaar dus veel minder bestellen 

Vice 

Penning 

● achterstallige schulden oud praesidium 

○ konijn heeft nog schulden denkt hij 

○ nog eens zagen bij lisa 

○ voor emails: zaag bij David 

● schulden van de wetenschappen: regelen via praesesgroep 

● Robin heeft nog lijstje van kosten en gemaakte uitgaven (hij moet nog veel geld krijgen) 

PR 

● presentatie introdag 

○ eens zoeken op wina2 

○ of horen bij helene 

● sponsors zoeken: al een idee? 

○ Kinderkamers :D 

○ Pita aant UZ eens langsgaan 

● Sponsorcontract Dhondt 

○ Voor drank bij winadag 

○ Sponsoring in ruil voor gratis levering/ophalen? 

● Welkomspakketten eerstejaars 



○ Sponsoring in natura 

● Standaard is in orde: contract is getekend 

○ Cursusjes moeten wel nog eens langsgaan 

● We werken niet meer samen met story, schulden worden ng betaald 

● Idem voor de nobele 

Feest 

● Openingsfuif 

○ Donderdag vd tweede week 

○ Op de introdag moet affiche al ophangen 

○ In de twitch 

○ Shotjes spitbull aan een halve euro 

○ We moeten aan ong. 1000 consumpties graken 

○ Eigenlijk gewoon moeite doen om volk te trekken 

○ Vestiaire is puur voor ons 

○ Volgend jaar trouwens lustrum, dus nu sparen 

 

● Galabal 

○ 4e week van 2e semester?  

Sport 

● Sporttoernooi der wetenschappen 

○ Stoelen en tafels regelen, BIJ S30, das goedkoper 

○ Muziekinstallatie: van stad gent/provincie!!! 

○ Ok voor chemica, geologen 

○ Gbk doet moeilijk 

○ Geografen antwoorden niet 

○ Nog eens zagen en rondmailen om te vergaderen 

● Aankopen kubb 

○ De banier, online, … 

○ Eerst wat prijzen vergelijken 

○ Bert kijkt voor de kubb (tegen introdag) 

● Verder met sport en spel 

○ Er is een goal in de kelder 

● De truitjes moeten nog gewassen worden 

○ Robin zijn ma wast de truitjes 

○ Of bert zijn ma 

○ Konijn wil anders ook wel 

Scriptor 

● Infostrakske 

○ Af tegen introdag 

○ Op tijd praesidiumvoorstelling doorsturen 

○ Vakkenvoorstelling: eens kijken bij de werkgroepen 

○ Luisteren bij yasser 

● infosite (zie IT) 

○ ter vervanging van starterke 



○ met wina voorstelling 

○ wat propaganda ish 

○ denkt er met 2 eens over na 

○ zo snel mogelijk klaar 

○ tegen augustus 

○ met planning van introdag op. 

● Wiki wordt nog aangevuld 

IT 

● infosite ter vervanging van starterke 

● Overzetten praesidiumpagina 

○ Al gebeurd 

○ Niels zijn ding van praeses naar prosenior 

○ Mailaliassen aanpassen 

○ En van forum verwijderen 

● Waarom lag de site plat????? 

○ De volle 10 minuten!!! 

○ David had een foutje gemaakt 

Cultuur 

● Brouwerijbezoek, datum ng aanpassen (8 euro per persoon) 

○ Eens kijken voor korting? 

● Gentse feesten (welke dag) 

○ De dinsdag 

○ Zo snel mogelijk aanmaken 

● Tegen praesidiumweekend al een idee 

● Karaoke: eens gaan babbelen bij de rector 

● Quiz openzetten 

○ Datum, wachten op werkgroepen 

Cursus 

● Niet vergeten nu moet je er aan beginnen! 

● Tegen 15 augustus al een lijst mailen naar standaard 

● Boeken programmeren doorverkopen 

○ Onze winst op de boeken weg, niet doen dus 

● Nog eens afspreken met de standaard 

○ Praktische zaken regelen (leveren, bestellen, ….)     

  

Temmer 

Varia 

● Robin: subiet julientje (17u30 aan de julien) 

● Lucas: prijs bier op de gentse feesten? 

○ Zelf voor bier zorgen? 

○ Blikjes meenemen 

● 20u15 aan de CB om klaar te zetten 


