Vergadering 15/05
Aanwezig: Quentin, Niels, Manon, Freija, Robin, Jonathan, Lars, Mathieu, Jan-Pieter, Kobe,
Vincent, Femke, Matthias, Tamos, Jarne, Segers, Thomas, Alex, Clara, Sarah, Nathan, Blokkie,
Jules, Alexandra
Afwezig: Polina, Julie, David
Te laat:
Oude praeses:
- Sleutels:
- Bijgehouden door: Segers, Julie, Polina, David
- Fotokader met praesidiumfoto voor oud praesidium
Nieuwe praeses:
- Linten
- Geen namen op
- Nathan gaat morgen naar aalst om te bestellen
- Ah nee meeste bussen staken van morgen tot zondag
- Volgende week gaat hij dan (normaal op tijd voor de zwanenzang)
- Datum dat ze af zijn met marge nemen (op tijd pls)
- Zelf betalen van lint of praesidiumweekend betalen
- Beslissing (voor gestemd): praesidiumweekend gratis en lint betalen (ong
45euro)
- Coöptatie scriptor en tweede feest
- Poster over vacatures moet uithangen, motivatie brief moeten doorgestuurd
worden, op vergadering voor zwanenzang komen kandidaten zichzelf
verdedigen, en puur door aanwezig praesidium gestemd, ze helpen mee kelder
kuisen
- Stemming of coöptatie er komt:
- Scriptor: voor
- 2e feest: voor
- Coöptaties zullen gebeuren
- Vaste medewerkers
- Bij volk te weinig, om shift te doen… mogen we vragen of ze helpen
- Vorig jaar: niemand
- Jaar daarvoor: 2 man hielp bij bv. WiNA-dag, cantus opkuis
- Voordelen bij WiNA: gratis consumptie bij shift, 10euro voor cantus
- Verkozen op zelfde manier ong als coöptatie, moet WiNA-lid zijn
- VM specifiek voor functies?
- Sport/IT/Feest/Scriptor?
- Feest is al shiftenlijst gevuld door praesidium en helpen organiseren zou
als 3e feest zijn quasi so nie zo handig? En voor galabal is er normaal
galaba-comité

-

-

-

-

-

-

Sport: SDW, IFT, 12-urenloop: te druk voor de sportjes?
Stemming:
- Vacature VM Sport openstellen: voor
- Vacature IT openstellen: voor
- Vacature Feest openstellen: tegen
- Vacature Scriptor openstellen: tegen
- Limiet op aantal VM? Niets vermeld over aantallen in statuten
- Vorig jaar: opengesteld voor algemene VM
- Plichten en voordelen in document opstellen, zodat mensen op hoogte
zijn
Rekeningoverdracht
- Op voorhand afspraak met de bank maken
- Niet dus
- Handtekening oude nodig
- Wordt nog aan David gevraagd
- Nieuwe hoogpraesidium moet aanwezig zijn, naar bank, papieren meekrijgen,
handtekeningen oud, oude bankkaarten zullen inactief gemaakt worden, met
papieren naar bank, account aanmaken bij KBC op voorhand, duurt effkes tegen
kaarten er zijn, na zwanenzang regelen
Intranet aanvullen
- Van FK
- intranet.fkgent.be
Jassen Caroshi
- Tis Karoshi
- Phonétis koREKT
- Enkel naam?
- Vragen om naam niet te laten drukken en door Storck te laten stekken ook
- Mss bij Storck laten stekken (namen en functie en jaar)
- Kleur: gestemd:
- Zwart met gele letters
Kalender
- Bijna aangevuld
- 2e semester herbekijken
- Clubavonden verwisselen?
- Foute top en iets met voedsel wisselen: Gestemd: oke
- (Iets met voedsel nu dag voor NDW)
- Karaoke naar week 4: Gestemd: zal niet gebeuren
- Cultuuractiviteiten (niet laten samenvallen met andere stuff) en IFK’s, galabal,
bierbowling
- LAN der wetenschappen zit er nog niet tussen (niet in Therminal, cuz om
middernacht moeten iedereen al buiten)- moet nog vastgelegd worden
Praesidiumweekend

-

-

-

Recentste oud praesidium komt ook af en mag mee-eten
Datum: Herexamens eindigen: 10 september
Stemming voor praesidiumweekend in Week te houden: Stemmen voor: 11
Weekend van15/16 september: Stemmen voor: 13
Locatie: voorstellen:
- Plopsaland
- Alpacaboerderij ‘De blije Alpaca’ in Lokeren
- Kinderboerderij
Vat straks
- Nieuw praesidium betaalt (traditie: “bedanking voor stemming”) of 50/50 door
WiNA
- Beslissing: nieuw praesidium betaalt volledig zelf vat
Opkuis: dag van zwanenzang (29 juni) ‘s ochtends (9à10u), precies uur wordt nog
meegedeeld
Iedereen kan komen naar zwanenzang woopwoop

Oude vice:
● Zwanen
○ Evenement staat op site
○ Mensen worden gecontacteerd
○ Info staat op de site (voor 15 juni doorgeven of je komt)
○ Voor 22 juni liedje doorgeven
○ Praeses mag ook afkomen
Nieuwe vice:
● Ereleden (niet tevreden)
● Koprol vanavond? Lol nee rad
Oude quaestor:
● Betaal uw schulden af (nieuwe quaestor fixt ook)
○ Oud praesidium: schulden afbetaald tegen zwanenzang
○ Link komt op home-pagina
● Rijden Blokkie (8euro)
● Ticketjes ten laatste vrijdag (12uur ‘s middags) binnenbrengen
Nieuwe quaestor:
- Rekening WiNA 75
- KBC rekening (geen idee hoeveel op staat)
- Wordt nagevraagd
Oude schachtentemmer:
Nieuwe schachtentemmer:

-

Vacantus: evenement aanmaken, thema vinden, liefst tegen zwanenzang
Doopcomité:
- Wie mag erin? Enkel praesidium/pro-praesidium of ook niet-praesidium?
- Tegen zwanenzang vastleggen

Oude IT:
Nieuwe IT:
- Rechten site
- Bug gevonden: Ofwel pas rechten in effect rond begin academiejaar OF mensen
zien dat ze geen lid zijn, tijdens de volgende maanden.
- Fix in progress (in testing)
- No one cares over zomermaanden
- Rechten uitgedeeld
- Emailadressen
- Done
- Beide praesidia hebben paswoord
- Nieuwe reset op/na zwanenzang
- Wiki
- Stuurt nog aanvragen naar oud IT adres, keer fixen
- Registrar (?), Github Repo, WiNA 2 (indien levend)
- Link óp de WiNA site voor schulden te kunnen bekijken + voor forum
- https://github.ugent.be/WiNA/MainWebsite/pull/76
- PostreSQL backups
Oude PR Extern:
- Reminder KPMG: zij gaan doorsturen
Nieuwe PR Extern:
- Bedrijven contacteren in juni en juli
- Sturen naar Niels als je bedrijf kent dat zou sponseren
- Sponsortocht volgend jaar al vast
Oude PR intern
Nieuwe PR intern
- Weekmail moet 2 weken voor evenement verstuurd worden, dus woordje op tijd sturen
- Nieuw fototoestel?
- Huidig toestel blijkbaar redelijk jong
- Te goed exemplaar kopen: dan mss ook te snel kapot
- Voorstel: oftewel zelf betalen indien kapot gemaakt- niet geaccepeteerd
- Met gsm foto’s nemen (maar niet zo veilig in overpoort)
- Kijken voor goedkope en degelijke apparaten

-

-

Post voor vat
- Vat kost ongeveer 14-15 euro
- Iedereen betaalt, ook niet-alcoholdrinkers
Weinig volk gehad dit jaar
- Meer reclame via fb: delen door praesidiumleden, omslagfoto telkens aanpassen,
profielfoto’s aanpassen voor galabal
- Vorig jaar: geen promotie stuff gedaan via fb (betalend: ong 1 euro per week)
- Fb-groep aanmaken voor beter reclame: gemakkelijker om mensen uit te
nodigen (alles selecteren), wie erin: commilitones of gedoopten

Oude sport:
- IFK-klassement?
- https://wiki.wina-gent.be/index.php?title=IFK_eindklassement_2017-2018
- Klopt volgens ons niet, punten tekort van floorball en FIFA, punten gekregen voor
activiteiten dat niemand was afgekomen
- Dus we duiken nog onder Geografica?
- Lars zal vragen aan FK sport om te fixen
Nieuwe sport:
- Truitjes: bestellen
- Misverstand: voetbalshirts en broekjes vs. baskettruitjes
- Dus we willen: voetbalshirts en broekjes (met Vincent praten want hij heeft offerte
gevraagd)

Oude feest:
● Evaluatie shotjesavond
○ Veel te weinig shotjes, rond 12u bijna alles al op en iedereen had er nog goesting
in
○ Cava was vergeten geweest (best op feestwiki zetten dat er fles voorzien moet
worden om op nieuwe praeses onder te spuiten)
○ Iedereen zijn lint terug?
Nieuwe feest:
- Activiteiten liggen al vast, moest al van Kevin en de Delta
- Met uitzondering van het galabal
- Fix zaal eens ge een medefeest hebt
- Of ervoor
- In de vakantie naar wat zalen gaan kijken
- Best tegen oktober vastleggen (of vroeger, december was te laat)
- NDW ligt al vast (13 maart, Delta gereserveerd, Geologen offerte gevraagd om in
Vooruit te doen, wordt nog besproken)

Oude scriptor:
- Laatste Strakske: arrived
- goedgoed
Nieuwe scriptor:
- Komt wel...Ooit.
Oude cultuur:
- Evaluatie kroegentocht
- Gezellig
- Dreupelkot was gesloten, maar net wel nog jenever gekregen
- Ça va aantal volk
Nieuwe cultuur:
- Gentse Feesten
- Beter niet in de week van de vacantus zetten?
- Akkoord
- In week voor vacantus, rond vrijdag/zaterdag
- Maak evenement aan op tijd (voor zwanenzang)
- Quiz in 1e semester?
- In vakantie al beginnen voorbereiden
- Best niet te dicht bij andere grote quizzen (zoals Prime-quiz) of IFK’s
Oude cursussen:
● Prijs Standaard Boekhandel cursussen
○ Prijs per pagina
○ 3 jaar contract (niet terug gevonden)
○ Aan standaard vragen om contracten mee te nemen
○ Mss zoeken in cursuskot
Nieuwe cursussen:
- Kot moet worden opgekuist tegen de zwanenzang
- Morgen overdracht
Oude cantor:
- Cantorverkiezing
- Wie nodigt Julien uit voor zijn poging?
- Nathan doet dat
- Motie tegen die persoon
- Ge kunt geen motie indienen tegen personen die geen praesidium
zijn #loophole

Oude varia:
● @alexandra: betaal uw schachtendiner
○ Is al betaald blijter, verifieer bij de money bitch
■ Sinds wanneer leest gij het verslag op voorhand?
■ Verrichtingsdatum: 15 mei
● Sinds altijd al, met uitzonderingen die de regel bevestigt
● Express gewacht tot gisteren om te betalen, zodat ge int vervolg
mij eens zou sturen voor zulke zakes ipv via het verslag te
communiceren
○ Das gestuurd in dc gesprek. 2 keer
● Still love you though xxx
Nieuwe varia:
Ǽ Coöptatie anticultuur
Ǽ Fix keer ulder opsommingstekens..PLZ
Ǽ Hey, da’s keicool dat kippetjes werken als opsommingsteken.
ǲ Niet alleen kippen, maar ook draken
Ȕ nice
- Fuck die stomme opsommingstekens
ǰ Kijk een konijntje
- Pas op, straks wordt Sarah geil
Gewone varia:
● Mongolië heeft zeemacht
● Ijsland heeft geen leger
● Kodak digitale camera uitgevonden (maar snel begraven zodat sales niet zouden dalen)
○ We saw in les lol
● Laatste door guillotine geëxecuteerd was na eerste star wars
● Blokkie: veel succes aan oud-schachtjes
● Tussen 21-21u30 toekomen aan cb

