
Vergadering 29/11 
 
Aanwezig: Blokkie, Lucas, Maggie, Tomas, DavIT, Sarah, Julien, Theo, Nathan, Tuur, Julie, 
Emile, Hugues, Apo, Kwinten, Alex, Francis 
Afwezig:  
Te laat: Anoek 
 
Praeses: 

- WWW 
- Beslissing van het WWW omtrent de locatie:  

- Vervoer is enigste echte lastige met deze locatie. 
- Veel leuke activiteiten. 
- We leggen het vast en reserveren op deze locatie. Julien stuurt een 

mail om dit te bevestigen. 
- Activiteitenforum 

- Zet jullie activiteiten hier allemaal op. 
- Er staan er al een paar niet op. 
- Kopieer uw tekst van uw activiteit en maak gewoon een nieuw onderwerp 

aan. 
- Secret santa? 

- Blokkie maakt dit aan zodat dit tegen week 12 in orde is. 
- Massacantus 

- Kaarten: de huidige 45 kunnen al zeker mee. 
- Bij de volgende ronde kunnen we zogezegd ‘unlimited’ aantal kaarten 

bijkopen. Dus de rest zal waarschijnlijk ook nog kunnen gaan. 
- Extra ereleden geen probleem. 
- Mensen die geen WiNA lid zijn kunnen geen kaart kopen. Dus als we mensen 

zien in de lijst die we niet kennen sturen we hun een persoonlijk bericht. 
- Zwarte lijst update:  

- Het praesidium beslist omtrent de exacte implementering ervan. 
Hoelang zou iemand hierop staan? 

- Alternatief: Wanneer mensen zich willen inschrijven op een activiteit 
komt er een pop-up waar ze moeten aanvinken dat ze akkoord gaan 
met het feit dat ze verplicht moeten betalen wanneer de inschrijvingen 
sluiten. 

- Het praesidium vindt dit de beste oplossing. 
- Zie IT: inschrijvingen 

- Medewerker 
- Per 10 leden zouden wij één medewerker moeten sturen, anders 

moeten we €20 betalen (per 10 leden).  
- Wij bieden aan ons leden (in de schachtengroep eens posten, niet op 

de WiNA pagina) aan dat ze voor de helft van de prijs kunnen komen 
als zij als medewerker afkomen. WiNA zal dan de helft van de prijs 
van het ticket terugbetalen. 

- Zeden 



- Wie vragen we? 
- We polsen eens bij de schachten of één van hun dit zou willen doen. 

Julien go! 
 
Vice: 

- Niets 
 
Penning: 

- GBK 
- Kijk in de brieven op uw schapje en check of dat van de GBK er al tussen zit. 

Zie bericht van Alex.  
- Massacantus betaald 
- Anoek moet een bak aan Mathias (voor ons) voor haar lintje. 

- We nodigen Mathias uit voor de vergadering om ‘zijn’ bak te komen op 
drinken. 

- Schulden 
- Nodige aanpassingen zijn gebeurd. 

- Schachten 
- Van de doop zijn allemaal op tijd betaald. 
- Alleen Theo moet nog zijn schacht van de nadoop betalen en dan zou alles in 

orde zijn.  
- Subsidies 

- Alles in orde buiten onze grootste rekening moeten wij nog eens doorsturen. 
De DSA was deze kwijt. 

 
IT: 

- Inschrijvingssysteem nieuwe site 
- Blokkie kan activiteiten niet aanpassen wanneer er al inschrijvingen zijn. 

Deze functionaliteit is wat moeilijk te implementeren maar het zou handig zijn 
als hij zaken zoals datum, etc erna nog zou kunnen aanpassen. 

- Geef op de nieuwe site deze rechten tevens aan het hele hoog-praesidium. 
- Het heropenen van inschrijvingen eveneens als recht toedienen aan het 

hoog-praesidium. 
 
PR-extern: 

- Reminder: Sponsortocht! 
- Zoals elke week: GA OP SPONSORTOCHT! 

- Vergeet niet naar kasteelbier te sturen. Ten laatste tegen week 12. 
- Shotjes regel tegen eerste week van het nieuwe semester regelen. Dit zal dus al in 

de blok geregeld moeten worden. 
- Zet alle vacatures die je krijgt online. 
- Codit gratis vat ten laatste volgend semester. 

PR-intern: 
- Foto’s van vorige activiteiten online zetten op de site. 
- Smijt de niet-Francis foto van de facebook pagina. 

Schachtentemmer: 



- Evaluatie nadoop(cantus) 
- Blokkie is nen klootzak 
- Zeer zware nadoop. 
- Ze hebben goed afgezien. 
- Twas wel leuk. 
- Cantus was plezant 
- Er is weinig gedronken. :( 
- Voor de grote zaal misschien een zede aanstellen. 
- Papenheimer was te vroeg volgens Kwinten. 
- Geef alle Franse stukken aan Martijn. 
- Meld aan Kevin dat de hoeveelheid schimmel zorgwekkend wordt in de kleine 

zaal. 
- Guidorolling 

- De bonnetjes staan online. 
- Volgorde wordt straks online gezet. Voor de late mensen. 
- Post ook dat we beginnen in de CB. 

- Meld aan het doopcomité op tijd waar en wanneer ze ergens moeten zijn.  
- Schachtenopdrachten in de groep 

- Maggie stuurt een link met alle opdrachten naar Julien. 
- Goed gedaan: laten weten op de pagina wanneer de schachten moeten 

kuisen. 
Sport: 

- Evaluatie basket 
- We hebben gewonnen! 
- Politea kan nie spele. 
- Meedoen is NIET belangrijker dan winnen.  
- Doe zo voort boys 
- Zo nen verdediging FTW. 
- Wisten jullie dat segers tegen de HILOK heeft gescoord?  
- Fix jerome voor de volgende match. 

- Skireis 
- We hebben een 50 tal inschrijvingen. We hebben er 90 nodig. 
- Marie van snowblend heeft gebeld 

- We hebben op het moment 126 mogelijke bedden. 
- We moeten tegen volgende donderdag laten weten hoeveel we er 

zullen gebruiken. 
- Er wordt binnenkort ook een activiteitenschema gemaakt. 
- Deel de rest van de flyers uit. Deel deze ook nog uit aan de andere 

wetenschapskringen. 
- Probeer zoveel mogelijk extra mensen te ronselen. 
- Blokkie gaat neuten bij andere senioren van wetenschappen en 

VLAK. 
- AA-Gent 

- Iedereen heeft bevestigd 
- Er wordt afgesproken aan de S9 
- Er zullen twee mensen van het praesidium zijn. 



- Zwemmarathon 
- De logo’s van de kringen op de activiteit trekken op niets. 
- Zaag op Stefanie. 

Cultuur: 
- Lokaal voor spelletjesavond 

- Wordt binnenkort gereserveerd door Blokkie. 
- Film 

- Maak het evenement aan. 
- Met duidelijke vermelding van welke film. 

- Het wordt: Fantastic beasts 
- Vermeld dat mensen hun student-kaart (van de UGC) moeten mee hebben 

anders betalen ze volle pot. 
- Spreek Lot aan over het quizcomité. Vraag of ze effectief wil meehelpen. 

Scriptor: 
- Deadline morgen!! 

- Blokkie: life in de kelder nog 
- Statuten van de brakkers worden doorgestuurd maar niet zeker of we deze 

erin zetten. 
- Woordje van temmer komt er aan. 
- Julie en Anoek hun stuk ook nog. 

- Meer achter mensen zitten Tomas. Post op de praesidiumpagina 
- Lot maakt cover. 

Feest: 
- Evaluatie Bierkoning 

- Verkoop van bitter/kaas balletjes ging zeer vlot. 
- Alles is verkocht geweest. 
- Kassa niet onbewaakt open laten. 
- Julien is een held die spitbull heeft gedronken in de porters na de bierkoning. 

- Thema clubavond (Sinterklaas) 
- Volgende week dinsdag 
- Sinterklaas geeft een vat 
- Home Astrid leent het Sintenpak uit in de ochtend.  

- Alliance 
- Verkopen wij kaarten? 
- Feestjes zien dit niet echt zitten. 
- Praesidium beslist om hier niet aan mee te doen. 

- We sturen naar de andere wetenschapskringen dat wij hier niet aan 
meedoen omdat onze eigen fuif de dag ervoor valt.  

Cursus: 
- Boeken E&M en G&O 

- Reeds 26 inschrijvingen voor beide boeken. 
- We hebben een mail verstuurd naar prof. Hij stuurde een lijst met mensen die 

ingeschreven zijn voor deze vakken. 
- We bestellen alleen boeken voor mensen die zich via ons hebben 

ingeschreven. Als er dan nog extra mensen zouden zijn dan bestellen wij bij. 



- We willen absoluut niet te veel boeken hebben! Dus we bestellen op 
voorhand geen extra boeken voor eventuele mensen die dit als keuzevak 
ofzo hebben. 

- Boeken zijn geretourneerd. 
- Laat zeker voor volgend semester weten dat week 8 de deadline is om boeken te 

kopen. Post dit eveneens eens op de WiNA pagina en als nieuwsfeed op de site. 
Varia: 

- Evaluatie eetactiviteit FK 
- Fuck paella 
- Er vonden maar drie mensen dit lekker. De meesten lusten dit niet. 
- Te laat gecommuniceerd of/en wanneer dit door ging. 
- Te duur. 

- Hermescantus 
- Tis eigenlijk gesloten 

- WiNA heeft een uitnodiging voor 3 man 
- Datum donderdag 1/12 
- Wie wilt er? 

- Niemand 
- Als je mee wilt meld aan DaviT 

- Waarom staakte de NMBS vorige week dinsdag? 
- Trein passeert 

- FK-cantus 
- We hebben twee extra plaatsen, wie wilt? 

- Niemand extra. 
- Mr. Guido rolling is lelijk 
- “Wie gaat er mee frieten halen?” - Maggie 
- Julien is zat 
- Fuck you apo 
- Vergaderingen duren te lang 
- Kleine kelder: leg spullen deftig weg. En pik geen ductape van de pr-intern 


