Praesidiumweekend
Deel 1
Datum: 4/9/2015
Aanwezig: volledig praesidium zonder de afwezigen
Afwezig: Vinanda & Bert
Praeses












Konijns opening van de vergadering: “Welkom op de eerste cavacantus van dit jaar!”
gevolgd door het Ioviat en een prosit.
Sleutels
 Vinanda & Bert hebben er al 1
 Maggie heeft die gekregen van Sarah
Evaluatie Zwanenzang
 Konijn was zat
 Xeno was zat
 Zin in lasagne was 
het
nummer van de cantus!
 Het was tof, maar konijn is blij dat hij ‘t geen 2 keer moet doen
 Konijn herinnert zich flarden
Evaluatie Vacantus
 Konijn mocht iets strenger
 Konijn mag niet meer discussiëren als iemand moeilijk doet
 Meld het als het vat 
bijna
op is
 Konijn vond ‘t ook tof
Tommeke Tommeke Tommeke (aka Vakantiecursus wiskunde)
 Tom Demedts zoekt mensen die willen helpen die mensjes te begeleiden
naar de Astrid, maar die is nie meer open.
 Oplossing
 bestelling voor broodjes opnemen
 konijn mail naar demedts om dit te laten weten + vragen of ze in een
lokaal mogen eten bij slecht weer
 Begeleiders:
 Julien
 Alexander
 Konijn
 (Yasser)
 (David)
 vragen aan demedts of hij 
extra
steunend erelid wil worden omdat wij dit zo
mooi opgelost hebben
Levering Guido
 veel leveringen on de week van de introweek, hou die week vrij
Introductiedag
 Begeleiding & presentatie Wina
 Wiskunde



 David
 Sam
 Informatica
 Julien
 Yasser
 Fysica
 Xeno
 Sarah
 PRintern maakt presentatie voor introdag die de rest moet voorstellen
 te baseren op die van vorig jaar
 vermelden lustrum
 ISIC kaart
 12u lunch: WiNA verkoopt broodjes
 broodje bestellen bij de resto → konijn regelt dit
 gatis broodje voor elk praesidiumlid
 13u ledenregistratie
 David heeft het pc lokaal geristreerd
 Tomas helpt met de registratie
 14u30 gratis vat
 Wouter is zelf niet aanwezig (booooeeee!!!): maakt 11 of 12 september de
welkomspakketen
 Bert afwezig: geloofde da nu, das gelijk zijn enige job!!!
 Julien trekt foto’s
WiNAdag
 8u: ontbijt
 koeken: 150: 50 van elk
 konijn checkt dit eens na bij Helene
 ook om fruitsap & chocomelk
 drank: Robin rijdt maandagmorgen
 vakkenpresentaties
 presentaties zelf te maken!
 wiskunde
 Vinanda
 Sam
 informatica
 Maggie
 DavIT
 fysica
 Bert
 Blokland
 14u17u
 Bar
 Klasfoto’s
 Mailen proffen om het te vermelden in de les
 moeten op de site komen!!
 Student kickoff komt langs















Animatie
 konijn werkt iets uit & maakt forumtopic aan
 17u: BBQ beginnen aansteken
 18u: officiële start BBQ
 300 stukken vlees
 Konijn maakt een shiftenlijst
 Konijn vraagt of we BBQ’s van Geologen kunnen gebruiken
Infosessie Jeugddienst/Huis van de Student van Gent
 voor sport, feest, cultuur
 valt samen met spaghettiavond
 maar tis nie interessant genoeg om naar toe te gaan
Spaghettiavond
 gratis spaghetti voor praesidium
 opties: Astrid of S5
 bij voorkeur de S5: konijn kijkt hiervoor: morgen mailt konijn
 zoniet: alex kan aan borden, kookgerief etc geraken
 meter peter systeem
 cursusje regelen dit
 bijhorende stickertje: zoek je match
 alex regelt potten zodat we zeker genoeg spaghetti op bij elke shift
 2 shiften: 18u & 20u
 cultuur maakt shiftenlijst
 prijs:
 leden: €6
 nietleden: €8
WWW
 prijs: €50
 samen in groep vertrekken in gent: WiNA kijkt voor go pass ofzo waarop
iedereen mee kan
Vergaderingen: dag en uur
 eerste vergadering 29/9 17u30
 daar beslissen we wanneer de volgende veraderingen zijn
Aanwezigheden clubavonden
 WiNA is geen sekte
 streepjes en stickertjes systeem blijft
 van 9u a 9u30 moet ge toekomen
Praesidumgroep Facebook?
 da’s goe, maar alle officiële shit komt nog altijd op ‘t forum
 konijn maakt dit aan

Deel 2
Datum: 5/9/2015
Aanwezig: volledig praesidium zonder de afwezigen
Afwezig: Vinanda


Bert is er!!!

Vice


Ereleden
 wordt geregeld

Penning






Linten op schulden
cava op konijn’s schulden
Lidgeld
 € 12 voor iedereen
 + €? extra voor guido gids
prijzen cursussen en boeken
 eerstejaars: zelfde prijs
 ouderejaars: goedkoper maken → cursuspraesides geven cursussenlijst door

Sport





SDW: aanvragen grasveld
 14/10
 navragen toestemmingen grasveld
 check voor gratis dingen
 voor het aan robin of bert voor info
occasionele sportactiviteiten: schaatsen, zwemmen ...
12uloop
 21/4
 aan de watersportbaan dit jaar

Schachtentemmer




Doopvergadering FK
 checken of dit nu dinsdag is of woensdag → yasser
WiNA doopgroep Facebook
 eerstejaartjes spammen (bij inschrijvingen, weekmails, ...)
Planning & op de hoogte stellen FK → wachten tot na fk vergadering

Feest


Openingsfuif
 in twitch
 twitch denkt na over aangepaste drank
 alles aan de bar, geen bonnekes
 suggesties zijn welkom
 blue thrill
 ...





 affiche moet zeker in orde zijn tegen introdag
 shiften opstellen
Galabal: locatie en comité
 St pieters abdei is geen optie
 rondkijken voor locaties
 Comité:
 Sarah
 Laura
 Konijn
 Alex
 Blokland
 (Yasser)
Ideetjes themaclubavonden
 Kasteelavond
 Blokland hoort eens bij kasteelbier

Cultuur








Evaluatie Gentse Feesten
 ‘t was tof en inorde
 programma kon iets beter
Toffe ideetjes voor activiteiten? (wijnproeven (mogelijk hierin creatief zijn),
theater/orkest?)
 Mag zelf aanvullen op kalender
 Suggesties:
 Kermis
 Cinema
 spelletjesavond
 outcast (ottergemse x zwijnaardse)
 eventueel lokaal reserveren indien nodig
 spelletjes: navragen bij prime
Karaoke (misschien mogelijk nog in de Viking, op een speciale karaoke avond, rest
in Gent gesloten of geen nachtkaraoke). Karaoke wel gemakkelijk te huren.
 stalhof was eigenlijk de laatste, maar das volledig gedaan
 materiaal zou via stad gent kunnen
 eventueel combineren met een clubavond
Quiz
 comité
 Konijn
 Robin
 Alex
 Sam
 Opperhop → nog eens navragen
 Vragen of lot weer zou willen meehelpen?
 Lokaal A3 op tijd reseveren
 Kasteelbier verkopen









prijzen:
 Blokland kijkt hiervoor
 Checken contract standaard
paintball/lasershoot
 datum vastleggen
 later beslissen wat van de 2
brouwerij bezoeken praktisch moeilijk, Melle dichtstbijzijnde interressante in Melle,
brouwerij Huyge, minimum 15 personen…
 geen brouwerijbezoek dit jaar
goedkope tickets voor 6daagse van Gent
 we komen hier later nog eens op terug

IT







What the fuck was da allemaal in de vakantie
 wina2 was gehackt:
 om malware op te hosten
 clean install gedaan
 wachtwoorden & security stuff opnieuw ingesteld
 security upped
 wina2 alleen toegankelijk via UGentNet
Ledenregistratie
 tomas helpt
Fix locatie LDW maar al
 DavIT is ermee bezig
verslagen WiNA80
 staan terug op wina2
pr’s en rani toegang geven tot wina80 forum

Scriptor




Infostrakske
Graag strakskes nalezen
konijn stuurt link met inschrijvingsstatistieken door

PRintern


Affiches: printen en ophangen tegen introductiedag
 konijn:
 WWW
 WiNAdag
 cultuur:
 sphagettiavond
 temmer:
 voordoop 1






feestjes:
 openingsfuif
Zorg dat jullie tekstjes op tijd af zijn
Wekelijkse presentatie eerste semester
 kijken welke dag en uur dit kan voor de 3 richtingen
 ook activiteiten van werkgroepen zullen worden vermeld

PRextern







Hoort eens bij kasteelbier voor deal voor kasteelavond
prijzen quiz
Mailen standaard voor plastiek zakskes voor boeken
Goodiebags:
 content
 KBC levert 300 goedie bags: stylo + zakdoeken
 de lijn: folder + stylo
 peterman: drankblikjes
 eos: nog kijken
 samenstellen
 Blokland kan er zelf niet bij zijn
 woensdag waarop cursuspakketten worden gemaakt
Update sponsors
 Buritobar: ok
 Kasteelbier
 3 gratis bakken
 geschenkpakketten (voor quiz)
 kortingen: 3+1gratis
 rekeningen 2x per jaar doorsturen
 betaalt sponsoring
 Peterman
 5 + 1 gratis (jenevers): sponsoring in natura
 6 gratis flessen van limited edition
 3 activiteiten: cocktail, jenever, shotjes
 bekertjes aan groothandelprijzen
 exclusiviteit voor jenever
 nieuwe reclamebanner
 eventuele aanbiedingen op andere dranken → mogelijk voor andere
actviteiten
 sterke dranken
 schuimwijnen → galabal
 vermelden op affiches van activiteiten met hun producten
 kasticket 2x per jaar
 Canard: ok
 MPL: ok
 logo nog op website plaatsen
 KBC: contract nog na te kijken, zal wel ok wijn













emob: cancelled
smalls: nog wachten op antwoord
nog enkele bedrijven gemail of ze sponsor willen worden
eten in ovp:
 Wouter kijkt nog eens
 delicious corner: wordt ook nog voor gekeken
 Blokland maakt nieuwe sponsorbalk indien nodig
1 welkomspakket & guido gids overhouden voor de prextern die er niet zal bij zijn
photonicaevent
 10/10 in UFO
 checken duur: te combineren met bierkoning
 er wordt hiervoor samen gezetten in het begin van ‘t jaar
CV database
 prijs
 €25/cv
 hoor eens bij VTK
 outdated cv’s automatisch verwijderd
 wordt besproken met IT
peak6
 sponsoring
 LAN party (Charlotte Van Brabandere)
 prijzen
 Quiz
 prijzen
 Lezing
 voorbereiden op job
 LinkedIn
 Omgaan met sociale media
 Totaalkost sponsoring voor totaalpakket: vragen €850
 Tegenprestatie
 logo op site: €45
 vermelding logo’s op activiteiten
 mailen leden

Cursus








We bedenken een sanctie voor bert omdat hij er niet kan zijn op introdag
Wanneer komt Standaard leveren?
 16/9 om 14u normaal
 regelt ook bankcontact
Wanneer boekenpakketten samenstellen?
 ook 16/9, na levering van de boeken
Cursusshiften
 regel het onderling
 zet ‘t op ‘t forum
Moeilijke proffen




Peter Dawyndt → ga eens langs: julien gaat dit doen
Marko Van Doren → herinneringsmail

Varia






Lustrum: moet er nog eens samengezeten worden?
 Alexander maakt doodle voor 2e of 3e week voor eerste vergadering
Praesidium aanpassen op facebook pagina
 Laura heeft da gedaan
Overlopen kalender 1ste semester + Praesidiumactiviteit
Cava met tafelsmaak is nie goe volgens Blokland
Frisdrank op eerste dag van praesidiumweekend

