8Aanwezig: Nathan, Kobe, Niels, Friedrich, Timon, Alexandra, Kelly, Matthias, Mathieu, Tippi,
Florence, Jarne, Wout, Sibe, Quentin, Robin, Femke, JP, Blokkie, Junior, Segers, Manon,
Basile, Sander
Afwezig:
Te laat: Jonathan, Julie, Maarten, Davit

Het iets minder leuke oud
praesidium
Praeses:
● Motie sport (Jonathan)
○ Voor: II
● Motie PR-intern
○ Voor: III
● Praesidiumactiviteit:
○ Matthias, Mathieu
Vice:
● Ereleden zijn verwijderd door de jaarwisseling
● Fotokadertje
○ Tegen zwanenzang
Quaestor:
👎 Hoe zit het nu met de facturen van de cursusverkoop (zowel sem 1 als 2)?
😈 Al betaald, gaat betaalbewijs doorgeven
😈 Standaard Boekhandel antwoordt traag op onbetaalde facturen
👎 WWW: terugbetalen aan Kobe zijn ouders
😈 Ik, Robin Vande Vyver, ben dit vergeten door te geven, mijn oprechte excuses
Kobe, regel dit best zelf met Matthias
😈 Al lang gebeurd. Is betaald op 30 april dus no worries.
😈 Matthias heeft veel papierwerk nodig
👎 Hoeveel winst heeft dit jaar nu opgebracht?
😈 Mist ge nog ergens geld? Cfr eerste versies boekhouding die grote verschillen
aangaven
😈 Nog niet te zeggen
👎 Winst/verlies van feestactiviteiten doorsturen naar feestjes voor op de wiki
👎 Betaal jullie schulden als je nie meer in het praesidium zal zitten
😈 Deadline 14 mei lol

IT:
💻
💻
💻

Zie ander praesidium
○ Stackoverflowerror
Momenteel hebben mensen hun rechten nog
○ Rechten, wiki, mails
VM heeft vorig jaar 2 (lege) lijntjes code geschreven

Schachtentemmer:
☭ Gemoet u frustraties nie op de wiki uiten!
○ Advies over hekelpuntjes != frustraties
○ Dingen die besproken zijn met praesidium en ‘niet kunnen’ gevonden toch
aanmoedigen is fout
■ Daarvoor moet er eerst een hekelpunt effectief besproken worden wat net
wordt aangemoedigd met advies
● > Pré-drinks voor niet-winstgevende activiteiten zijn een must.
●

●

●

○ Bij Massacantus & Galabal zijn deze toch wel afgekeurd
> er is namelijk een gans praesidium voor te helpen en maar één
Schachtentemmer voor schachten mee te trekken
○ Statutair is dees ongeldig, tenzij ge u plots nie als praesidium
beschouwt? Artikel 9 voor de geïnteresseerden
○ 10 minuten handje toesteken gaat ook nie per se iemand zijn ganse
jaar bepalen. Als je ze desnoods echt nog wil aantrekken, excuseer
je je even en vraag je desnoods de 1 of 2 niet praesidiumleden van
je doopcomité om even over te pakken.
○ Daarnaast hoop ik da schachtjes hier niet puur zijn voor uw mooie
gezicht, maar voor de kring.
> … care niet om een wenende senior & Reken erop dat jouw senior op een
cantus niet overdrijft met jouw ad pista vanwege een goede verstandhouding
gebaseerd op wederzijds respect. & Compenseer daar waar uw senior te
brak is om deftige cantussen voor te zitten, met debiel doen met uw
schachtjes.
○ Ik merk hier toch maar weinig van da wederzijds respect
> DC: Steek er nooit iemand in waarvan je denkt dat die je gezag kan
ondermijnen.
○

○

○

In de meeste gevallen is iemand die uw gezag ondermijnt een
teken. Indien je dit merkt, kan je ook gewoon die persoon
aanspreken op wat hij/zij/het mis vindt aan jouw acties.
Alexandra: préparties zijn tof om mensen te lokken voor winstgevende activiteiten, en daarop
moet gerespecteerd worden aanwezig te zijn. Niet-winstgevende activiteiten zou wa
soepelder mogen zijn
■
Communicatie is essentiëler
■ Het mag, maar hetgeen dat tegen steekt is dat je te laat ben
● En DC wist ook van niets
● Mensen aantrekken naar kring in plaats van naar temmer zelf
■ Op tijd pré beginnen, dan hebben we daar absoluut geen probleem mee
Maar ze wou een goede band met haar schachten

☭ Motie schachtentemmer:
○ Voor: 0

Cultuur:
🎥 Evaluatie kroegentocht
🍺 2 van de latere kroegen geskipt, gewoon rechtstreeks naar Het Spijker
🍺 Bij ‘t Gouden Mandeken mochten we al niet meer binnen
🍺 ‘t Was leuk
🍺 @Segers, €100 is geen kleingeld
Feest:
🥤

Throwback night
○ Was episch
○ Penning was ziek, veel problemen rond
■ Matthias moest laten weten

Sport:
🏑
🏑
🏑
🏑

Overgang is overrated
Balans SDW en 12 uren
○ Zet dit op de wiki
Duct tape op tent + zon doet duct tape erin branden
○ Tip voor volgend jaar
Geen jeneveractiviteit

Cursus:
📘

PR-intern:
📸 Zet de foto’s op wina2
PR-extern:
● KPMG was echt super positief over ons
○ Fancy parking me barelen die automatisch opengaan enal, zotte shit
○ Volgend jaar doen ze mss samen met Microsoft iets voor hun recruitmentactiviteit
voor hun technology department, à la technology dinner maar dan anders i guess
○ Gekoelde glazen cause why not
■ Water was wel nog steeds nat
● Deze mop kon alvast wat water gebruiken
○ Motie van wantrouwen
Scriptor:
📰 Strakskes eindelijk af
○ Af en doorgestuurd (vandaag 17u)
📰 Verdeling

○
○
Varia:
●
●
●
●
●
●
●

180 strakskes besteld
Ook laten liggen tijdens examens

Voor degene die het nieuw leukere praesidium zoeken, scroll verder
*Titanic*
--o-- ‘dit is de lengte van je lichaam’
Otters hebben een favoriete steen en hebben een zakje in hun arm om die bij te houden
<3
Nooit gaan werken bij TomTom
○ Betalen wel goe
Briefjes van €500 worden al 5 jaar niet meer bijgemaakt
○ Oei, straks kan Segers geen kleingeld meer meebrengen
Estafette van David tegen Nathan tegen Manon hun praesidia
○ Rietjes nodig en bier

Het leukere nieuw
praesidium jeuj, boemelaar
Praeses:
● Uitdelen van de sleutels van de kleine kelder
○ Begonnen met 13 sleutels (+ nog 2 sleutels bij Manon)
○ Na uitdelen hebben we er nog 1 over
● Galabal (der wetenschappen?)
○ Voorstel: galabal samen doen met GBK, Geologica en Geografica
■ Wel zelf geen persoonlijk galabal dan
○ Ons eigen galabal heeft een kleinere sfeer, iets gezelliger
○ Is reeds in het verleden al eens samen georganiseerd
○ De ‘feest’ ziet het wel zitten om het samen te doen
○ ‘14 - ‘15 was vooral samen omdat we toen weinig geld hadden
■ Zaal was ook te klein en het was te druk
○ Geld sparen voor het lustrumjaar door samen te doen
○ Banden met de andere wetenschapskringen versterken door samen galabal te
doen
○ Galabal samen doen heeft ook een goede sfeer, je leert nieuwe mensen kennen
■ En uiteindelijk kies je zelf waar je staat
○ Wat vinden de leden over meer dingen samen doet met de andere kringen?
○ Liever een galabal met alle wetenschapskringen dan, ook met Chemica
■ Chemica is geen voorstander
○ Galabaldiner enkel met WiNA dan of ook samen?
○ STEMMING:
■ Voor:
6
■ Tegen:
3
■ Onthouding: 5
○ ER KOMT EEN GALABAL DER WETENSCHAPPEN
● Spenior vergadering:
○ Datum Lan Der Wetenschappen
■ 1e of 2e semester maakt mij nie veel uit. Eventueel is er zelfs
mogelijkheid voor 2 LAN’s? Met dan bvb aparte toernooien.
● LOL, Fifa, Fortnite, Minecraft hungergames editie, …
● Slechts 1 LAN der Wetenschappen
○ Eventueel een tweede met een andere kring?
■ Zeus? Cenica?

■

●

●

●

●

Kwil gewoon vrij rap da lokaal reserveren voordat er weer 1 of andere
mongolische cursus doorgaat (of onderhandelingen starten indien we S5
willen gebruiken)
■ Wachten totdat 12-urencantus datum vastligt
● Kevin pushen voor een datum
‘Verbouwingen’ kelder:
○ Legplank met daarop de trofeeën
■ Toestemming vragen aan de decaan
○ Lichtbak weg
○ Kast of tafel voor de microgolven op te zetten
○ Extra zetels in de plaats van andere
■ 2 zetels gratis af te halen: een 2-zit en een 3-zit
■ Vervangen van de blauwe en de groene zetel?
■ Transport: remorque of een cambio
● Kelly woont niet zo ver van Ninove en heeft een remork
○ Projectorscreen? En projector?
■ Ideetje voor later
■ Kan gestolen worden
○ Pop-art aan de muur
■ Julie kijkt voor een ontwerp
Slack gebruiken voor belangrijke/serieuze communicatie?
○ Nu wordt messenger gebruikt
■ Niet overzichtelijk
○ In slack kan je channels maken per functie
■ Beter georganiseerd
○ Werkgroepen kunnen dit ook gebruiken
○ Veel professioneler
○ Nadeel: weinig mensen controleren dit vaak
■ Te veel verschilllende communicatiekanalen
○ Meldingen van slack zijn soms wat brak
■ Dit zijn instellingen die kunnen aangepast worden
○ Te veel groepsgesprekken ⇒ beter georganiseerd op slack
○ STEMMEN:
■ Voor:
8
■ Tegen:
6
○ WE GEBRUIKEN SLACK
Er moet nog een milieu gekozen worden
○ Kandidaten:
■ Basile:
6
■ Kelly
0
■ Friedrich:
4
■ Onthouding: 3
NIEUWE MILIEU: BASILE

●

●

●

MILIEU: kijken voor herbruikbare bekers
○ Jorn vragen of FK daar voor kijkt, anders zelf fixen en vragen aan HK hoe zij da
doen
Praesidiumweekend: 13/09 - 15/09
○ Volledig gratis
○ Lint wordt wel aangerekend
○ Pro-praesidium ouder dan een jaar betalen een gedeelte zelf
Linten
○ Bij laten stekken voor Mathieu en Quentin
■ Financiële compensatie

Vice:
● Staatsgreep?
○ Altijd
○ Sssttt

Quaestor:
👎 Hoe fix ik icoontjes
😈 Thanks JP
🙏 Alstu
🤑
👎

👎

👎
👎

GODVERDOMMEEEEEE
😂 hehe

Ticketjes
😈 Vanachter uw naam op schrijven en in mijn schapje leggen in kleine kelder
😈 Wordt dan naar schulden overgezet door Niels
😈 Foto maken van u ticketje
Ticketjes van dit jaar moeten nu binnengebracht worden
😈 Deadline: Zwanenzangvergadering
😈 Nathan brengt het praesidium van dit jaar op de hoogte
Schulden van niet-praesidium leden moeten onmiddelijk betaald worden
😈 Niels volgt dit op
Vnv vat van het praesidium
😈 De prijs per praesidiumlid komt op de schulden
😈 Gecoöpteerden (op Zwanenzang) betalen mee

IT:
💻

💻

Gotcha
○ Komt in orde, net als vorig jaar :(
○ Deadline: september
○ David wil in oktober al een gotcha doen dan
Duidelijkere muilgraaf (met vaste namen bij de bollen zoals vroeger) + mobile-friendly

💻
💻
💻
💻

○ Namen zijn er al paar weken :)
○ Mobile friendly, fair point
○ Of care eerst om de effectief belangrijke dingen (ik vinda belangrijk 😂)
Waarom crasht mijn google docs steeds op mijn gsm :(
○ Koop een nieuwe gsm
WiFI fixen in de kelder
○ Zijn we mee bezig
VM IT?
○ Zwanenzang
De server is vrij oud (WiNA-2)
○ Nieuwe server?
○ Virtuele machine van de UGent?
○ Subsidies voor IT?
■ Kunnen we gebruiken voor een nieuwe server aan te kopen

Schachtentemmer:
☭ Na-ontgroening
○ Wanneer?
■ Vacantus kan nie, temmer op reis
■ Na-doopcantus dan
☭ Doopcomité wordt gefixt

Cultuur:
🎥 Aan de insta kunnen voor cultuuractiviteiten (die meestal niet verplicht zijn)
🍺 Niet iedereen krijgt toegang tot Insta-account
🍺 Vraag aan hoogpraesidium of pr-intern
🎥 Ideetjes:
🍺 Cigaar en Whiskey avond
🍺 Ladies- en Boys-night
🍺 Pappenheimer-bingo
+Feest:
Maak een groep mede feestjes van andere kringen voor galabal
Kijk voor deftige bekers ⇒ 33cl

Sport:
🏑

Aan de insta kunnen voor IFK’s enzo
○ Zelfde als cultuur: NEE
○ PR-Intern probeert aanwezig te zijn
■ Sportjes willen graag foto’s van de sportevenementen

🏑

● Hoogpraesidium kan dit ook doen
■ Fototoestel op sportactiviteiten
● Vrij gevaarlijk, duur toestel
● Sportjes kunnen eventueel soms zelf foto’s nemen
● Foto’s trekken met u gsm
■ Kelly probeert sws op de grootste evenementen aanwezig te zijn
■ Sportjes kunnen een groepsfoto maken om online te plaatsen
Toestemming Schachtenopdracht voor een aantal IFK’s (ofc als temmer akkoord is)
○ Sportjes willen kunnen rekenen op schachten
■ Eventueel verplicht?
● Ja, 1 activiteit op een jaar verplichten
○ Verwerken in een schachtenopdracht, verantwoordelijkheid van de temmer
○ Vooral voor de kleinere IFK’s hebben we volk nodig

Cursus:
📘 Overdracht cursuskot sebiet na vergadering gepland
PR-intern:
📸 Blaadje kleine kelder
📸 Overdracht: wordt gefixt
📸 VM PR: om posters te maken
○ Wordt op Zwanenzang gefixt
📸 Foto’s nemen
○ Niet te veel foto’s om op facebook te zetten
📸 Foto’s van de praeses alleen, temmer alleen, … om bij hun woordjes te zetten
○ Voor bij de woorden in het strakske
PR-extern:
● Hebt ge al nieuwe sponsors?
○ Kobe is er mee bezig
● Sponsortocht
○ Wordt geregeld tegen Praesidiumweekend-vergadering
Scriptor:
📰 *Sad Strakske noise*
Varia:
● Straks estafette tussen oud en nieuw praesidium?
○ Jaaaaaa !!!!!!!
○ Tussen David zijn Praesidium, dat van Nathan en dat van Manon
■ Wat doet ge met de 6 mongols die in beide zitten?
● Die drinken 2 keer

●
●
●

●

● Of die kiezen voor het leukste praesidium (het nieuwe dus)
● Of we delen die eerlijk op? Dibs op de linkerhelften!
■ Estafette te easy voor sportjes
● Sportjes drinken ook 2 keer
● Of die doen het op cocktails
■ Robin en Quentin doen adje omtertsnelst tegen elkaar
○ Weet da nieuw wss wel wint, want oud zit met Nathan :3
■ Nieuw zit me Sibe, da wordt nog spannend ofnie?
Straks Pappenheimer in de CB?
○ Wordt gefixt op de clubavond
IJsblokjes voor nieuw praesidium dankzij Kelly 😍
Weetjes
○ Verloren traditie → Opnieuw starten (met thema: dierenweetjes)
○ Dierenweetje van de week:
1 keer per jaar, in delen van Engeland, migreren vliegende mieren. Meeuwen
eten die dan op en worden dronken door het zuur in de mieren waardoor ze
crashen op gebouwen en bewegende auto’s.
Bron:
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/seagulls-drunk-from-eating-flying-ants_uk
_578f3ecfe4b0b545e5cbf6c9?guccounter=1
■ Shit met bron en al
○ Wa is het thema voor volgende vergadering?
■ Seksweetjes
WiNA praesidium is nog steeds dictatuur:
○ Proof: https://wiki.wina-gent.be/index.php?title=Timeouts_Praesidium_2019-2020

