Vergadering 06/11
Aanwezig: Nathan, Clara, Sander, Manon, Matthias, Mathieu, Jan-Pieter, Niels, Julie, Jules,
Blokkie, Thomas, Segers, Robin, Kobe, Jarne
Afwezig: Femke
Te laat: Maarten, Alexandra, Quentin & Jonathan (maar eigenlijk op tijd: 17:30), Alex, David
Praeses:
● Praesidiumactiviteit donderdag
○ Feest
○ Al gebeld?
■ Gebeld om te verlaten, maar voicemail
● Kerstmarkt:
○ Wij moeten hot dogs fixen
○ Later meer info hierover
Vice:
● Gericht naar IT als ie ooit weer interim vice is
○ zet geen verslagen online, echte vice doet dat, want bij niet goed nalezen komen
er misschien verkeerde dingen, dank
Quaestor:
● Zeg, die subsidies
○ He’s on it
○ Morgen fixt hij
● Financieel verslag in exact 300 woorden
○ Of een priemgetal
■ Dus 293 of 307
● Is goed voor mij hoor
● Mss eens een maximum op de schulden (nadat de schachten betaald zijn)
○ Af en toe checken dat er niet iemand over gaat qua schulden
IT:
●

●

●

Geen updaten meer van events 96 uur vooraf starttijd. FK controleert dit, maar er werd
bij ons niet gecontroleerd of dit mag, dus rare ervaring voor gebruiker
○ Voor alle publiekgerichte evenementen
Cfr PR Intern:
○ Alle weekmeel-replies komen (normaal vanaf deze week) bij haar terecht ipv info
○ Blote Schacht is nu ook van de website
■ Now let me wash my eyes with soap
■ Andere schachtjes met minder kleren aan zijn er ook af
Iets over muilgraaf ofzo

○

●

Zijn we dat gezaag nog niet beu
■ Ik nu wel ja
○ Subdomein, certificaat en files zijn al in orde
■ T staat erop, maar ziet eruit lijk de schachten op doop
○ Als iemand vraagt om een bepaalde muilpartij van hun (of hun als persoon
volledig) weg te doen, doe dit ook, GDPR enzo
■ Was ik ook al van plan. Heb het zo ook al gevraagd aan 2 mensen. 1
heeft gevraagd voor 2 bepaalde connecties niet te maken
Tekst bij activiteit op WiNA-site: ‘Inschrijvingen zijn nog niet open’ terwijl inschrijvingen al
toe zijn; is beetje idioot om te lezen

Schachtentemmer:
● Evaluatie doop
○ 27 schachten gedoopt geweest, er komen nog 2 vd 5 die niet zijn gekomen laten
nadopen , en dan nog 2 externe: ongeveer 4 nadopers dus
○ Eentje afgehaakt, ook niet laten nadopen
○ Was heel leuk
● Evaluatie doopcantus
○ Voor borg: sleutel niet doorgeven, borg enkel via WiNA, niet iemand laten
betalen (wordt moeilijk om geld terug te geven als mensen zat zijn)
○ Traag, duurde lang
○ Schachten die lang iets moesten doen, wat vroeger hun opdracht af laten maken
○ Soms te veel vragen gesteld als er een klein groepje schachten op hetzelfde
moment verkocht werden, mss opsplitsen met liedje ertussen terwijl paar
schachten blijven staan in het midden
■ Tijd besparen in tijd tussen opdrachten door, soms liedje te veel tussen
opdrachten, voor toekomst: schachten al klaar zetten op voorhand voor
hun opdracht
■ Op nadoop wordt dit minder een probleem, want minder schachten
● Evaluatie opkuis
○ 1 aftrekker is te weinig
○ Normaal meer aftrekkers, persoon van cb is de andere komen halen → dit
melden aan Kevin, dat hij dat kan doorgeven aan zijn personeel
○ Als wc’s niet proper zijn al voor cantus: foto nemen om te bewijzen dat wij het
niet waren
● Nadoopcantus
○ Allemaal in orde, 4 nadopers normaal (van helft al doopfiche)
○ Draaiboek is in orde, nog DC vergadering en boodschappen
○ Zij die binnendoop doen mogen niet drinken
○ Zij die buitendoop meedoen, maar in cantus niet meedoen aan binnendoop
mogen wel meedrinken; dan besluiten ze hiermee dat ze geen gezag meer
hebben over de schachten tijdens de binnendoop (de schachten dit laten weten)
○ Bierimpotentie moet je niet delen met partner tijdens duocantus

●

Bericht met last minute info voor schachten gestuurd geweest in groepschat met
schachten en schachtentemmer: gevaar voor wegspammen en zo weet het
doopcommité niet zeker dat alles doorgegeven is

Cultuur:
● Afwezig, succes op ‘t karten
● Karten
○ Foto’s? PR intern is niet aanwezig, maar het zou toch nog mooi zijn om die ook
te delen
■ Praesidiumleden die aanwezig zijn: remind mij van foto’s te nemen, ik ga
dat vergeten
○ Kleine kluisjes, dus neem niet al te veel shit mee
○ Waarom geen banner op evenement?
● Quiz
○ Testquiz: woensdag 14 november
■ Hoe laat? → 17u30
Feest:
●
● +Hebt ge al een contactverbod?
○ Zonee, stalk meer en harder
● ‘T is geregeld!
○ 50 euries per uur voor de zaal
■ Ooit gezegd dat we 2 personeelsleden kregen of zo, dat zit erin?
● Ja, zitten erin
○ De zaal gehuurd vanaf 19u tot… (we moeten de avond zelf bellen naar de politie
en €110 bijbetalen indien we het langer dan 1u laten duren)
■ Galabal is de laatste paar jaren steeds tot minstens 5 uur “uitgelopen”
○ VRIJDAG 5 april, noteer het in jullie agenda boys
● Bierkoningverkiezing:
○ Hebben wij dat schachtenlint van Parcival nu al of een vervanging ervoor?
■ Alexandra stuurt ervoor
○ Makro: cambio of iemand zn auto (Jonathan)
■ Hij fixt auto voor volgende week
○ BITTERBALLEN! <3
■ Is er een record?
○ Genoeg bitterballen over
○ Spitbull voor Alexandra op het einde van de bierkoningverkiezingen -Maar
Eentje??
Sport:
● Evaluatie IFK damesvolleybal
○ Sfeervol en enthousiast

○
○
○
○

●

●

Toeters van HILOK mogen lenen, extra support woopwoop
Resultaten: lol
Wel tot 7-7 gelijk gestaan met HILOK
Geen cheerleaders: alle dames in WiNA waren aan het sporten, volgende keer
mannelijke cheerleaders he
○ Is er geen IFK Trefbal wuaat??
Kickertoernooi straks
○ Eurostukken zitten in de heel kleine kassa in de kleine kelder
○ Kwart voor 20u komt loting bekend
○ Worst case scenario: tot 3u ‘s morgens
Supportersattributen (gele toeter?): Goedkope toeters in geel en dan WiNAsticker erop

Cursus:
● David zijn puntjes niet vergeten zeggen○ Labojassen fixen: al besteld - mss handig om ook labobrillen te fixen
○ Online bestellen en cursus geleverd krijgen aan huis bij studenten
■ Leveringsadres? Thuis/Kot
■ Cursusshiften minder dan
■ Om over na te denken
● ‘a book on C’ is binnen (eindelijk)
● Waar zijn de lidkaarten
○ Printer van FK is al weg (ook bij FK)
○ Das snel van FK om printer weg te doen, not fun
○ Ook geen kaarten meer bij ons, maar FK heeft onze kaarten nog -sturen om de
kaarten alleszins terug te vragen
PR-intern:
● Antwoorden op weekmeel moeten bij mij toekomen
● Done (Cfr IT)
● Afzender: info@wina-gent.be, Reply-To: printern@wina-gent.be
● Prepare your inbox
● Geen idee hoe ik de juiste naaktfoto’s verwijder van website, fb in orde
● Website moet IT doen -> Done
● Hoe fix ik nieuwe keldersleutel? 😇
● Moet IT ook doen
● We kunnen het ook aan de VM IT geven? Die jongen heeft toch niets te
doen behalve Anoek of zo.
● David laat weten hoe te fixen
● Bereik en advertenties evenementen. * Meer liken (sharen als je wenst?) /
promotiebudget voor grote evenementen zoals quiz enz…
○ Bespreken met Matthias

PR-extern:
♂ Yay Belfius heeft getekend
♂ Ideetje voor volgend academiejaar (tenzij magic happens en we dit jaar het nog kunnen
doen): jobavond
Bv mensen laten komen die al job hebben zoals VVN doet
Wel oppassen dat je actuele sponsors ook uitnodigt om te komen
♂ Prijzen-update: lijst van random shit opstellen?
Suggesties
Aro pils (-nein)
♂ KPMG: Antwoorden niet meer

Scriptor:
● Mensen ideeën voor artikels/interview?
○ Een “hoe David ben jij”-quiz
■ Is afgezaagd ondertussen
■ En Sarah gaat mogelijks weer zagen omdat je haar idee hebt gepikt
■ Hoe industrieel ben je?
○ Een “hoe WiNA ben jij”-quiz
○ Andere “hoe __ ben jij”-quiz dingen
■ Vaag
■ Hoe Oostakker ben jij? - Met Nathan als max referentie en Tibo als
middenmaat, en als 0 misschien Maggie/Julien?
○ Welke vis ben jij?
■ Liefst met vissoorten uit Robin zijn aquarium
● Dus de helft van de mensen die het invullen, zijn dood?
○ Ganzenbord/bordspel met uitknipbare mannetjes?
○ Iemand die een bepaalde prof wilt interviewen/geïnterviewd zien?
○ Lintjesknippers = IS?
■ Laat iemand louche een complottheorie schrijven rond de lintjesknippers
dat het eigenlijk een of andere terroristische organisatie is
● Complottheorie over de bike-napping van Nathan’s fietsen?
○ Geen edit link meer aan praesidium geven
● Scripor noemt zichzelf grootste zaag: enkel ereleden zijn grote zagen en grootste zaag
is iemand anders

Varia:
● Kleine kelder altijd sluiten!
● Wie heeft de beste kousen aan?
○ Jarne probs
■ Gegeven dat hij op tijd op de vergadering is
● En dat hij niet binnenkomt 2 minuten na het einde

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

○ Jan-Pieter duidt Blokkie aan als winner
Evaluatie Filo quiz:
○ Een beetje brak maar best tof
○ We hadden alle vragen juist van de wetenschapsronde (shook)
■ En een 8,2/10 voor de filo-ronde
○ We zijn op een decent plaats geëindigd
■ 11 van 32
■ Oei dat is niet zo decent
○ Niemand is David komen hallo zeggen
Evaluatie LVSV cantus:
○ Heel brak maar best tof
○ Er waren veel zatte mensen
○ Die kerels zetten daar randomly Катю́ша in
○ Ze kennen hun clublied niet zo goed
R.I.P Fiets #3
Er zijn vallen voor fruitvliegjes, drink er niet van enzo - er zit aro in enal
RIP frietjestraditie
Kan er zoekfunctie in muilgraaf komen
Nog geen lange vergadering
David: Online challenge en link in strakske, mag da? Klikbaar?
Muilpartijs ipv muilpartijen
Muilgraaf klopt nog niet helemaal
Julie gaat op vakantie wanneer iedereen examens heeft, perks of HoGent enzo
Bloklie heeft zin om te destroyen
Alexander heeft zijn ereledencertificaat nog niet
14 november cantus bij HILOK: 3 plekjes, Segers kan niet wie gaat: David, Alexandra,
(Quentin)

