
Vergadering 15/11 
 

Aanwezig: Het voltallige praesidium. 
Afwezig: 
Te laat:  

 

Praeses: 
● WWW 

○ Julien heeft nog niets gehoord. Julien stuurt nu een herinneringsmail. 
○ Als julien geen antwoord krijgt dan zullen we de plek die Sarah voorstelde als alternatief 

gebruiken. 
● Evaluatie praesidium activiteit 

○ Fuck the police 
○ Fuck Apo 
○ Fuck Nathan 
○ Maar het was leuk 
○ Veel lekkere wijn. 
○ Maggie zorg dat mensen hun €6 er niet dubbel op staat. Buiten die van Apo die moet er 

wel dubbel op staan. 
● RSCB 

○ Julien en Blokkie zullen present zijn. 
○ Zij zullen de punten aanbrengen die wij als WiNA willen verkondigen. Deze hebben zij 

onderling voorbereid. 
○ De senioren van de CB hebben tevens onderling afgesproken om als een groep 

specifieke punten aan te kunnen brengen. 
○ Rani zal niet als apart punt worden aangebracht. 

● Lidkaarten 
○ Blokkie stuurt de ledenlijst naar DaviT door voor automatisatie. 
○ Volgend jaar moeten we zeker aan de eerstejaars laten weten dat ze zonder foto niet 

van sommige ledenvoordelen kunnen genieten.  
● Pannenkoeken @S9 

○ Datum: 6/12 
○ Hier komt een shiften lijst van online.  
○ Ideaal kunnen we het praesidium in twee splitsen. Dan doet één groep de shiften van de 

pannenkoeken en de andere de shiften van de bikkies. 
○ We zien nog wel of we meer mensen nodig hebben voor de bikkies. Dus er gaan 

mogelijks mensen shiften doen voor beide activiteiten. 
○ Sinterklaas thema. 
○ We zien nog wel wie de Sint wordt. 



● Hervorming semester 
○ Er zijn plannen vanuit de Ugent om een semesterhervorming door te voeren. Er is nog 

wel niets concreet op tafel gelegd. 
○ Er is ons vanuit het FK gevraagd om als erkende studentenvereniging onze visie 

omtrent de verschillende modules te geven. 
○ Blokkie legt het concrete voorstel (dat nu is voorgesteld) voor aan het praesidium. 
○ Het praesidium geeft hun mening 

■ Julien laat het praesidium weten dat Ugent vooral module 1 wilt zou willen 
doorvoeren en dat we dus niet teveel de andere extreme modules moeten 
bekritiseren. 

■ Er wordt vermeld dat dit systeem (of iets gelijkaardig) ook in andere 
universiteiten gebruikt wordt. 

■ Er wordt vermeld dat de pedagogische voordelen van de voorgestelde systemen 
niet opwegen tegen het verlies aan tijd voor extracurriculaire activiteiten. 

■ Er wordt vermeld dat als de Ugent het door onze strot ramt we er dan tenminste 
alles aan moeten doen om het nieuwe systeem te minimaliseren. 

■ Er wordt vermeld dat dit voor de proffen een administratieve nachtmerrie zal 
worden. 

■ Er wordt vermeld dat dit de vrijheid van de student veel zal inperken. 
■ Er wordt vermeld dat de kost hiervan is belachelijk zal zijn. 
■ De administratie wordt tevens verschrikkelijk. 
■ WiNA is tegen de voorgestelde semesterhervorming maar opert vooral voor 

nuchtere visie hieromtrent. Niet alles dat wordt voorgesteld, klinkt het, is slecht. 
■ Lucas maakt een samenvatting omtrent de “mening” van van WiNA en zet deze 

op de facebookgroep van het praesidium. 
● Fk-cantus  

○ Io vivat 20u @sala 
● Kerstfeestje (vergadering) 

○ Laatste semesterweek (week 12). 
○ Zeer korte vergadering met secret santa. 
○ Blokkie regelt het secret santa systeem. 
○ Limiet van €6 op de kados. 
○ Op deze vergadering een kerstfoto. 
○ Bring your own booze en eten voor iedereen 
○ Maak er godverdomme een korte vergadering van! 

Vice: 

● Niets 
Penning: 

● Rekening CB?!? 
○ WiNA heeft alle open rekeningen al betaalt.  

● Rekening standaard strakskes al gefixt? 
○ Ja 



● SDW al in orde? 
○ De chemica heeft al gereageerd. Maar dit is dus nog niet in orde. 

● Fk zaagt over uw subsidies 
○ Er werd op de AV vermeld dat je gerust meer subsidies mag aanvragen dan je normaal 

per kring zou krijgen maar dat je alle aanvragen die over budget gaan op een apart 
formulier moet zetten. Dit zal handig zijn voor de herverdeling. 

● Schachten betalingen 
○ Ongeveer één derde heeft al betaalt. 
○ Er wordt per schacht betaalt en niet per peter/meter. 
○ Blokkie zet op de facebook pagina een herinnering om de schachten te betalen. Tevens 

wordt er vermeld dat je per schacht betaalt en niet per peter/meter. 
IT: 

● Dubbele schulden nog bekijken. 
● Voor de nieuwe site: Zet bij de aanmaak van een activiteiten de optie om ze in de 

nieuwsfeed te zetten. 
PR-extern: 

● Reminder: Sponsortocht! 
○ Doe dit allemaal zo snel mogelijk! 

● Nieuws over die mails die ik blokkie heeft doorgestuurd? 
○ Probeer van het weekend hier naar te kijken Alex. 

● Er komt een mail van Arno GBK. 
PR-intern: 

● Er ontbreken nog foto’s op de site. 
○ Zet deze zo snel mogelijk online. 

● Vaker zat zijn plz, het waren goede foto's  
Schachtentemmer: 

● FB-evenement voor de nadoop 
○ Dit komt online. 

● Er was een vruchtbare vergadering van het doopcomité. 
○ Blokkie legt de schachten opdrachten toe aan het praesidium. 

● Zorg dat de activiteiten online komen. 
Sport: 

● DT-fout?!? 
○ Wie doet da nu? 
○ Een schacht heeft blokkie hierop gewezen. Ouch... 

● Voetbal 
○ Truitjes zijn gewassen en we hebben een ploeg. 

● AA Gent 
○ Komt allen af! 
○ Inschrijvingen staan open. 

Cultuur: 
● Lasershoot 



○ Bonnen uit guidogids! 
○ Er vond iemand zijn gids niet meer terug. Hij kan er een nieuwe krijgen voor €4 euro aan 

het cursuskot. 
○ Zorg dat mensen hun bonnen mee hebben. 
○ Mensen van praesidium geef u bon aan Tuur zodat hij een backup heeft aan bonnen om 

ter plekke te kunnen betalen. Leg deze op zijn schapje of geef hem deze persoonlijk. 
Scriptor: 

● Segers stuur weer foto’s door naar Tomas. 
Feest: 

● Evaluatie Cocktailavond 
○ Segers is een narcist 
○ Maggie kan geen kassatickets lezen 
○ Sarah was een beetje ziek :( 
○ Twas leuk. 
○ Bijna alles was op! We drinken de rest op op het kerstfeestje. 
○ Prijzen moeten omhoog. Want alles is praktisch verkocht en we hebben desondanks 

verlies. 
■ Volgend jaar zeker bespreken. Zet dit op de Wiki. 

○ Niemand achter de toog! Dit is vermeld op de vergadering en is echt lastig voor de 
mensen die shift aan het doen zijn. 

● Bierkoning 
○ Shift lucas-blokkie 

■ Geef hun de allereerste want zij moeten weg. 
■ Zij komen terug maar beloven niet in welke staat. 
■ Tuur wilt ook een vroege shift. 
■ Regel shift gerelateerde zaken voornamelijk onderling met Apo. 

○ Zorg dat mensen niet valsspelen! 
■ Stel iemand aan die dit controleert. Want Julien gaat naar de kloten zijn. 

○ Er zijn nog bitterballen over van het SdW. 
○ We zullen op de dag zelf schachten nodig hebben om zaken te dragen naar de CB. 

Spreek hier onderling met Julien mee af. 
● Galabal 

○ Voorschot voor de Aquamuze is betaalt. 
Cursus: 

● Boeken E&M en G&O 
○ Er zijn 23 voor G&O over en 10 voor E&M. 
○ Voorstel: inschrijvingssysteem  

■ Dit wordt uitgewerkt met de cursussen + Maggie + Blokkie onderling. 
■ Laat aan Davit op tijd weten als hij hieromtrent moet programmeren. 

● Hoe gaan de mails vooruit? 
○ Verstuur de herinneringsmail in de inhaalweek. 

Varia: 



● Nieuwsfeed op de site aanvullen 
○ Zet belangrijke activiteiten etc op de nieuwsfeed. 

● Fritoloog is niet voor herhaling vatbaar 
○ Godverdomme (da moet jeej zijn denk ik..in de veronderstelling da ge blij zijt) 

■ Neen, ik ben niet blij, NOOIT! 
● Zet op de volgende puntjes de oprichting van de tankers 
● Fuck apo x12 
● Hermes cantus donderdag. Maximum 10 man 
● “Wie wilt er frieten eten” –Maggie 
● Treint passeert. 

○ Tchu tchu…. 

 

 


