
Aanwezig: Nathan, Jonathan, Robin, Niels, Jan-Pieter, Mathieu, Sander, Blokkie, Julie, Manon 
Afwezig: Femke (Londen), Jarne (Ninove), Quentin 
In videogesprek: Koby (Bobbejaanland), Maarten (Mariakerke) 
Te laat: Alexandra (stage), Matthias 
 
Praeses: 

● Cursus:  3  →  2 
○ Pro:  

■ betere samenwerking 
■ Misschieeeen beetje shiften aan praesidium geven 
■  

○ Con:  
■ indien er een brakke cursus is, maar dit zou ook ingevoerd worden om 

een brakke cursus te vermijden 
■ ‘t Is een instapfunctie 
■ Mag niet fout lopen naar de proffen toe 
■ 2 jaar geleden zou rip geweest zijn 

○ Quentin  stemt pro 
○ Robin (pro): 

■ Betere samenwerking ipv het door 3 man te moeten doen goedkeuren 
■ Minder shiften, want nu zijn er veeeel te veel 

● Zou geen druk op praesidium mogen leggen 
● Meer op de pauzes focussen ipv tijdens de lessen 

■ Probleem: introductiedag mogelijks 
■ Mail, gaat verloren want niet iedereen brengt dat meteen in orde 

○ Blokkie (con): 
■ Praesidium die shiften doet komt brak over 

○ Veel ‘wat als er een brakke is?’ 
○ Julie: 

■ Willen we het risico nemen? Nu werkt het 
■ Veel geld 

○ Pro: 6 
○ Onthouding: 0 
○ Tegen: 6 
○ Statuten: om functie te veranderen is er ⅔ meerderheid nodig 

■ AFGEWEZEN 
● Scriptor:  1  →  2 

○ Pro:  
■ hopelijk betere en kwaliteitsvollere strakskes 
■ Minder druk op het praesidium 
■ Er moeten meer strakskes dan 

○ Con: 
■ Indien bovenstaande niet ingevoerd wordt, is dit een weggegeven functie 



■ Niet zoveel verplichtingen buiten het strakske maken, is dit niet doenbaar 
alleen misschien? 

■ Scriptoren gaan veel op elkaar rekenen dat de ander het steeds zal doen 
■ Meningsverschillen tussen beiden scriptoren 

○ Quentin stemt pro 
○ Over brakke scriptoren: 

■ Brakkers moeten beter overzien worden en aangesproken worden 
○ Waarom geen VM scriptor? 
○ Redactiecomité? 
○ Nieuwe functie AFGEWEZEN 
○ VM of redactie moet later besproken worden 

● Zedenmeester ??? 
○ Voorstel: Geen lint, maar wel een vast iemand op elke cantus 
○ Enkel op open cantussen? Of ook op gesloten? 
○ Quentin: ik zou gaan voor enkel de nodige 
○ Wordt na de vakantie besproken, moet toch nog niet op kiesvergadering 

besproken want is een cantusfunctie 
● Cultuur 1 → 2??? 

○ Pro: 
■ Activiteiten trekken veel man, terwijl dat nu nog als tweederangs wordt 

gezien (naast de quiz) 
■ Meer cultuuractiviteiten 
■ Je spreekt meer en ander volk aan dan op feestactiviteiten 

○ Con: 
■ Eventueel teveel activiteiten die niet in de kalender passen 
■ Zijn meer activiteiten praktisch haalbaar? 
■ Meer druk op praesidium, tenzij andere activiteiten worden geschrapt 

● Alexandra vreest dat sport zou geschrapt worden 
○ Sander: als WiNA kunnen we mss gewoon naar meer dingen, ipv zelf te 

organiseren en dan is er geen tweede cultuur nodig 
○ Mathieu: vernieuwing ipv activiteiten behouden die nie zoveel volk trekken 
○ David: 

■ Spelletjes was 2 jaar geleden wel goe 
■ Vb VTK heeft veel activiteiten maar als ⅓ van hun praesidium afkomt is 

het al een succes 
■ Om de twee weken cultuuractiviteit ipv clubavond (lol) 

○ Jonathan: cultuuractiviteit voor clubavond en dan gezamenlijk naar clubavond 
(en dan vergadering eens skippen) 

○ AFGEWEZEN 
 
Quaestor: 

● In orde brengen ticketjes 
● Check messenger (nog steeds) 



○ Jonathan sad :’( 
○ David ook :’( 

● SDW zo snel mogelijk kostenraming 
○ Achter mensen lopen voor ticketjes 

● Pannenkoeken van kaarting al teruggestort door Delhaize? 
○ RIP 

 
Sport: 

● Voorbereiden 12-urenloop 
○ Speciale rondes 

■ 10h Route Du Monde - originaliteit 
■ 11h This is us - originaliteit 
■ 12h Walk like a bartender - snelheid 
■ 13h Roger time aka pyjama ronde - originaliteit 
■ 14h Locoloco ronde - originaliteit 
■ 15h Iconisch Duo/ Stripfiguren - originaliteit 
■ 16h Baywatch - originaliteit 
■ 17h Julientjesronde - snelheid 
■ 18h Schaars gekl. Vrouwen - snelheid 
■ 19h Schaars gekl. Mannen - snelheid 
■ 20h Draag de praeses ronde 

 
Varia: 

● WiNA moderniseert met conference calls en al 
○ Meest scuffed conference call van 2019! 
○ Nie meer doen dus, tenzij ge deftige camera’s en microfoons voorziet - Kobe 

● Sjaals? 
●  
●  


