Vergadering praesidiumweekend
Aanwezigen: Blokkie, Lucas, Maggie, Alex, Theo, Kwinten Julien, David, Tomas, Apo
Aanwezigheden deel 2: Hetzelfde als vorige deel maar zonder Apo en Kwinten
Te laat: Nathan
Afwezigen: Segers, Wouter, Anoek, Julie, Sarah
Praeses:
● Introductiedag
○ Planning overlopen (Backup is A3)
■ 9u30  10u30: Ledeganck.
■ 10u30: Van Ledeganck studenten naar s9 brengen.
■ 12u: Lunch met broodjes. Blokkie zal dit regelen.
■ 13u: Ledenregistratie (Voorzieningen camera niet vergeten! S8
Mercator PC lokaal): David, Tomas, Apo
■ 1ste jaars van S9 naar S8 begeleiden en terug: Lucas, Kwinten, Theo
■ 13u30: Cursus: Nathan, Sarah, Maggie
■ 14u: Ijsbreken samen met de Geografen (Geografen betalen de helft
van het vat)
■ Opruimen: Als eerstejaars weg zijn.
○ Mensen voor de begeleiding van Ledeganck naar de Sterre moeten om 9u30
aanwezig zijn aan de Ledeganck.
■ Segers stelt hiervoor een ppt samen en zet deze het op het forum de
facebook groep en WINA 2.
■ Fysica: Lucas, Kwinten (S9)
■ Wiskunde: Wouter, Theo (S25)
■ Informatica: Apo, Tamos te voet met zen grote benen (S9)
■ Maak duidelijk dat lid worden van de WiNA niet gelijk staat aan dopen
en dat de korting op de cursussen zodanig is dat je op de aankopen
van het eerste semester al geld uitspaart.
○ Maggie regelt een kassa voor de cursusjes en voor buiten (2 kassa’s dus)
○ Randanimatie: Cup, Magic, Babbelen met doopcomité/praesidium
○ Alex is zat... altijd
○ Tafels en stoelen zijn gereserveerd tot WiNA dag 1
○ Regel iemand voor de sleutels van het fietskot: Ake, Robert, Majorie, ander
academisch personeel?
○ Tomas maakt een kleine kalender om uit te delen aan de eerstejaars (alle
activiteiten tot aan de doop).
○ Alex regelt 6 vaten voor de introductiedag en tevens WiNA dag 1.
● WiNAdag 1
○ Stoelen en tafels zijn geregeld (zie introductiedag).
○ Vaten zijn tevens geregeld (zie introductiedag).
○ Gratis ontbijt: chocoladekoeken, croissants, fruitsap (van praesidiumweekend
als er nog is), chocolademelk.
○ Grootste lol van de dag: David gaat naar de les op WiNA dag 1...niet dus
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Auto: Blokkie zal er één hebben en Alex misschien ook.
Opzetten en drankverkoop begint vanaf 13u.
Shiften: Blokkie zet deze online
Animatie: Cubb, frisbee, bierpong, ballen etc.
Winkel: Blokkie met Alex (of Blokkie met iemand anders afhankelijk van het
lessenrooster)
○ BBQ vlees: het goedkoopst (zie dit vooral in de winkel zelf)
○ Vakkenvoorsteling (Rond 13u. Er moet normaal een lokaal vrij zijn tijdens de
middagpauze):
■ Fyisca: Lucas, (Leendert)
■ Wiskunde: (Nathan), (Wouter) en Theo, David als reserve
■ Informatica: Maggie, Tamos
■ Mensen tussen haakjes kunnen misschien maar zijn we niet zeker
van.
○ Kassa: Maggie zorgt ervoor dat er een kassa vroeg genoeg aanwezig is.
○ Gratis vat in CB: een paar mensen begeleiden iedereen naar de CB en de
rest ruimt op. Maggie neemt geld voor vat mee.
Aanwezigheden activiteiten
○ Regel 1: Als het uw (verantwoordelijke) activiteit is dan bent u aanwezig van
begin tot einde.
○ Regel 2: Als praesidiumlid bent u verplicht aanwezig op elke activiteit met
uitzonderingen van: Sportactiviteiten (met uitzondering van:SdW en 24u
loop), Cultuuractiviteiten (met uitzondering van: quiz en activiteiten die op een
clubavond vallen) als Bblokkie beslist dat het verplicht is dan is het verplicht.
○ Regel 3: Uw bent aanwezig op elke clubavond vanaf 21u  21u30. Op
eetactiviteten bent u vroeger aanwezig.
○ Regel 4*: Sarah moet zuipen
○ Regel 5: U bent nuchter wanneer uw shift begint. Uw mag drinken tijdens de
shift zolang u met bekwaamheid de shift kunt uitvoeren.
○ *Maggie pijpt flesje.
Vergaderingen
○ Geen vergaderingen eerste week: Blokkie gaat eerste week zoveel mogelijk
regelen via facebook
○ Eventuele cursusvergadering samen met het hoogpraesidum voor de
spaghettiavond.
○ Elke dinsdag zal er vergadering zijn vanaf 17u30.

Vice:
● Ereleden:
○ Mail versturen naar een hoop potentiële ereleden volgende week (19/923/9)
en uitnodigen voor het erelidmaatschap.
○ De pcbanking app downloaden zodat ge zelf kunt zien wanneer een erelid
betaalt heeft.
○ Konijn zaagt.
Penning:
● Schulden
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Het vat van het nieuw praesidium staat op schulden
Zet linten nog op de schulden.
Dries moet nog €8 aan de WiNA van op de zwanenzang.
Trein passeert
Betaal als praesidiumlid gelieve uw schulden op een redelijk moment, dus
niet vijf jaar later.
○ Sarah moet €3,99 krijgen van de WiNA.
○ Wouter heeft €1,5 aan de WiNA. Bedankt voor de eerlijkheid xoxo
Lidgeld?
○ €12? Of €10 en dan €2 extra voor de guidogids?
■ Het blijft hetzelfde als vorig jaar. Dus 10 gewoon en 12 voor
guidogids.
■ Zorg dat het doopcomité een guidogids krijgt.
Automaat
○ We willen een fancy automaat van €8000! Fix dat Feliciaan meebetaalt. Maar
de penning meld dat er hiervoor geen budget is.
○ Maggie heeft er een van €500 gezien op een tweedehands site.
○ Zorg dat ze wat redelijk is.
○ Wat doen we met de oude automaat?
■ Verkopen? Bijvoorbeeld op de tweedehands site.
■ Tomas heeft niet door dat automaat kapot was.
■ Kapot maken voor de lol?
Tent
○ Blokkie zijn ma doet een goede tent weg voor €60.
○ Maggie zegt dat dit schappelijk is dus we kopen hem over.
○ Julien kan geen nederlands. Me alhors
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Ledenregistratie
○ Fotos verplichten? Anders wordt dit een gezaag met de lidkaarten
○ Beter alternatief: Als een eerstejaars geen foto heeft dan zetten we het WiNA
schild als default erop.
SSL
○ David zegt iets technisch waar ik niets van begrijp.
○ Iets met certificaten.
○ …
○ Het was gratis
○ Profit
Surprise project
○ Misschien het schulden systeem herschrijven? Er zitten namelijk wat bugs in.
○ Mogelijks de wudjes weg???
○ Een link naar derp.
○ Plugins en webmail mogen weg.
○ Duts pagina mag tevens weg.
Foto’s updaten, er staan teveel oude mensen op die niemand meer kent.
WiNA 2
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○ Downtime maar niemand heeft het gemerkt.
○ David is salty door de NAS van de VRG.
Activiteiten
○ Zet ten laatste een activiteit drie dagen op voorhand op de site. Dit is
belangrijk voor de verzekering/FK.
Bugs
○ “Plz fix jaartalen fotos”  Sarah

Sport:
● SDW:
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Extra overdeking regelen
Reserveren van het grasveld achter de S9. Blokkie mailt hiervoor de decaan.
Kijk na dat de sporten een facebookgroep hebben met de wetenschappen.
De sportjes zullen op vergaderingen onderling de opdrachten verdelen tussen
de sportpraesides van de andere kringen.
○ Wees als praesidium zeker aanwezig voor u shift en laat uw kop ook eens
zien.
○ Regel lampen voor in de avond. Als de planning wat uitloopt (wat gaat
gebeuren) dan kunnen we nog deftig verder spelen. De kleur van de lampen
moeten zwart en geel zijn, want dat zijn de kleuren waar we trots op blijven
zijn.
○ Sporten zullen op WiNAdag 1 een vergadering hebben om 18u. Hier wordt
rekening mee gehouden.
Zorg dat Robin zijn admin afgeeft op de facebookgroep.
Zie dat de sportjes aan de temmer of cursusjes vragen om de eerstejaars in een lijst
te zetten zodat we een grotere pool hebben van potentiële extra sporters.
Skireis:
○ We hebben 4 jassen maar er zijn, tot nu toe, maar twee mensen (Julien en
Theo)
○ Probeer anders wat extra verantwoordelijken te rekruteren uit de
wetenschappen.
○ Begin met promoten vanaf dat de informatie van Snowblend binnen komt.
Praesidium promote dit tevens aan de leden.
Mogelijks een sportactiviteit buiten het weekend?
○ Doe dit beter in het 2de semester zodat we wat meer eerstejaars meekrijgen.
○ Alternatief: maak hier een praesidium activiteit van?
○ Vraag (en zet op de puntjes) hier later naar terug op een vergadering in het
midden van het eerste semester. Dan zullen we een beter beeld hebben van
de instroom etc.
Bekermatch AA gent:
○ Kwinten regelt dit.
○ Zoek een goede datum hiervoor. En meld dit dan twee weken op voorhand op
een vergadering.
○ Bestel pas tickets als we beslist hebben (twee weken hiervoor op de
vergadering) dat we dit effectief gaan doen.
○ We zijn landskampioen tenslotte. Jonge toch.

●

Voorstel muurklimmen.
○ Het was leuk dus zou leuk zijn om het nog eens te doen.
○ Regel het maar scheur onze financiële broek er niet aan.

Cursus:
● Oude cursussen, wat doen we ermee?
○ Weggeven aan mensen die je kent. Maar niet aan mensen die het vak
volgen.
● Cursusshiften
○ Trein passeert hij had 9 wagons
○ Zorg dat ze zo snel mogelijk gemaakt zijn. Dan kunt je mogelijks hulp
inroepen van het praesidium als er gaten moeten ingevuld worden.
● Boekenpakketten
○ Donderdag 22/9 stelen we deze samen. Spreek hiervoor af op facebook.
○ Duidelijk vermelden dat de twee boeken van Dawynt er niet zullen inzitten.
● Spaghettiavond (Peter en meter avond in het geval van slecht weer, dan verhuizen
we namelijk naar A3)
○ Het systeem (om eerstejaars aan hun peter of meter te linken) moet tegen
dan in elkaar gestoken zijn.
○ Zorg voor genoeg peters en meters
● Cursusen komen woensdag aan.
○ Er komt wel één boek pas later aan, maar dit is van een 2de bachelor vak van
de informatica en die grote jongens overleven dat wel.
Cultuur:
● Evaluatie WiNA naar de Gentse feesten
○ Twas heel leuk
○ Alex was heel snel heel kapot.
○ Wouter werd niet gemist.
○ We hebben Marlies lastig gevallen.
● Bonteavond
○ Nog niets concreet door herexamens van de cultuur.
○ Het concept van Alex: zuipen.
○ Zorg dat er genoeg artiesten zijn.
○ Zal pas in het 2e semester zijn dus wordt besproken op latere vergadering.
● Cultour FK
○ Al gekeken?
○ Nee
○ Kijk hier zo snel mogelijk naar. Hier kunnen leuke en goedkope activiteiten in
zitten.
● Paintball vs. Lasershooting?
○ Discussie verschoven naar volgende vergadering.
● Quizcommité:
○ Blokkie
○ Wouter
○ Tomas

○
○

Alex
Maggie

PRintern:
● Affiches ophangen tegen de introductiedag alstublieft.
● Presentaties in de lessen moeten af zijn tegen de introductiedag.
● Eerste weekmail vanaf de eerste week van het academiejaar. Voor maandag 26/9
dus.
PRextern:
● Overzichtje
○ Kasteelbier is in orde
○ Kevin (van de CB) is in orde.
○ Burrito moet nog nagevraagd worden.
○ Een nieuwe banksponsor moet nog gevonden worden.
○ Welkomspakketten: quiver heeft nog niet geantwoord
■ Cursussen in zakje van de standaard.
■ En wat prullaria er in van de sponsors.
○ Inbev sponsoring gaat jammer genoeg niet lukken.
○ We wachten nog op een antwoord van Filliers.
○ We moeten nog bekertjes kunnen regelen want van de KBC kan dit niet
meer.
■ Nalu misschien?
■ We hebben nu nog genoeg maar moet toch snel geregeld worden.
○ Drankcentrale in eke contacteren.
○ Trein passeert.
● Regel dat we een tap kunnen regelen voor introductiedag en WiNA dag 1.
○ In eke fixen.
● Blokkie was beter
Scriptor:
● Infostrakske
○ Kevin is nu cafébaas.
○ Fotos van kevin zoeken op facebook.
○ Vakken zijn in orde buiten databanken. Wel nog nalezen.
○ Marko geeft geen les meer.
○ Sarah zal de voorkant maken (in A5).
○ Hopelijk is het geen drukke periode bij de d
 rukker… ;)
○ Ga na hoeveel inschrijvingen er zijn op de site van de Ugent.
○ Trein passeert
○ Druk er 200 af.
○ We verzinnen zelf het fiche van Julie. Leute gegarandeerd.
○ Alle tekstjes zijn in orde. Wel nog fototjes bijzetten.
○ Gebruik deftige fotos voor het infostrakske. Anders denken de eerstejaars
direct dat we brakkers zijn.
● Eerste strakske

○

○

Columns:
■ Kookcolumn voor sarah en konijn
■ Kakolumn voor Maggie waar hij kan shitposten
■ Woordje over de preases?
■ David gaat dood van het lachen voor geen reden.
■ Tomas ook.
■ Ze lachen over kak…niveau
■ David gaat het kakske schrijven.
Vraag aan een schacht om over de eerste activiteiten te schrijven.

Feest:
● Openingsfuif
○ Aan de Twitch vragen voor een promo. Doe dit minstens een maand op
voorhand.
○ Poster regelen en aan Tomas communiceren
○ Zorg dat er d
 uidelijke afspraken zijn omtrent de drankverkoop. Zorg tevens
dat dit alles op papier/contract staat.
● Galabal
○ Al verder gekeken?
○ Zaal: Concept boot lijkt leuk (is goedkoper dan vorig jaar en heeft bediening
inbegrepen). Zaal van vorig jaar is te duur. Zorg dat er tegen volgende
vergadering al een concreet plan hieromtrent is.
○ Ga na dat het galabal niet op de datum valt van een andere kring (Galabal
der wetenschappen staat nu op 10/3 op de kalender).
○ Galabaldiner is niet verplicht voor het praesidium, maar wel leuk.
○ Comité:
■ Sarah
■ Apo
■ Blokkie
■ Alex
■ Maggie
● Al gehoord voor extra drankactiviteit?
○ Het wordt Kasteelavond.
○ Zorg dat Tomas dit in het infostrakske kan zetten.
● Stuur naar Kevin (van de CB) om het contract te tekenen. Zorg tevens dat de extra
activiteit (kasteelavond) er bij staat.
○ Apo zal dit doen.
Schachtentemmer:
● Trein passeert
● Evaluatie Zwanenzang
○ Twas leuk
○ Blokkie heeft niet als eerste gekotst
○ Iedereen was zat
○ Alex draait te snel bij ave confraters.
○ Trein passeert
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○ Blokkie werd praeses. Jeeej!
○ Yasser kan goed zagen, leven Yasser.
○ Julien was echt zat.
Evaluatie Vacantus
○ Plezant buiten het sleutel incident
○ Julien zorg dat ge de sleutel altijd bij u hebt. Of wie er op dat moment
verantwoordelijk voor is.
○ Xeno heeft goed geslapen en op een muurtje gezeten.
○ Rani was KO en weer lastig.
○ Trein passeert
○ Iedereen was zat
○ Julien is extreem salty over de gsm van David
○ De cantus was Sarah approved.
○ Trein passeert hij had 35 wagons.
○ Julien zijn deur was aanwezig en ligt nog in de CB.
○ Wel wat weinig volk van de WiNA
Affiches
○ Julien is er mee bezig.
○ Ze moeten donderdag kunnen opgehangen worden.
Groep op facebook met de eerstejaars.
○ Maak deze aan en zorg dat iedereen er in zit.
Eerste vergadering van het doopcomité.
○ Donderdag avond (22/9) vanaf dat Maggie op kot is.
○ Anoek en Xeno kunnen er niet zijn.
○ Dinsdagavond afspraak met boys van FK
Doopcommitégroep op facebook.
○ Dat is in orde
Camion passeert
Probeer op de introductiedag de doop en WiNA wat te verkopen. Relativeren is de
boodschap. Bij ons valt de doop zeker goed mee en dit mag ook wel in zekere maten
gezegd worden.
○ Behoud daarentegen wel altijd het doopgeheim! Dus geen details vermelden
over de doop zelf.

Varia:
● Senseo
○ jeeeej
○ koop zelf u koffie
○ die komt in de kleine kelder
○ Juien en Maggie houden elkaars handjes vast zo mooi
○ WiNA is een homokring confirmed
○ Een schacht op voordoop 1 als george clooney met Nespresso...what else?
● Chips for days
○ jeej
○ We moeten ze wel gaan halen.
○ Afspreken met iemand van VTK
● Maggie vraagt om frietjes te gaan eten…

●

○ Neen
Cantus van vanavond
○ Doorschuif cantus met: Senior, vice, cantor, schacht (2x), erelid, temmer, lid.
○ lucas is het afgebold (door saltiness)
○ Tomas is vice ad interim
○ kan naam niet schrijven
○ Konijn komt toe
○ Nathan: mijn naam is eigenlijk tanguy louis michelle
○ Alex: tuut.
○ Maggie: boudewijn cantus was tof
○ Julien vindt dat Lucas een puntje moet hebben, Alex al twee minuten geen
pint

