
 
 
 

Praesidiumvergadering: 28/06/2019  
 
Zwanenzang 

 
Aanwezig: Friedrich, Nicky, Timon, Junior, Maxime, Basile, Mathieu, Louie, David, 

Tippi, Wout, Kobe, Robin, Manon 
Afwezig: Sibe, Sander, Kelly, Quentin 
Te laat: Segers 

 
 
Praeses: 

● Aanwezigheid praesidiumleden op activiteiten: 
○ Eetactiviteiten: 20 uur 
○ Drankactiviteiten: 21 uur 
○ Gewone clubavonden: 21 uur - 21 uur 30 
○ Cantussen: 20 uur (half uur voor Io Vivat altijd) 
○ Sportactiviteiten: proberen 2 per semester af te komen, ook de grote 

sportactiviteiten 
○ Een keer niet aanwezig zijn, is oke mits verwittigen op voorhand.  

● Vakvoorstellingen 
○ Vakken voorstellen in de les aan de nieuwe studenten 
○ dinsdag 8 oktober: 17u30 (wiskunde en fysica) 

■ Nathan / Niels en Manon 
○ dinsdag 15 oktober: 8u30 (informatica) 

■ Friedrich 
● Zwanenzang coöptatie 

○ Cursus: Louie Desloover 
■ Waarom Louie kiezen als cursus? 

● Kent de functie en ziet de ernst ervan in. Zeer 
gemotiveerd. 

■ Voor: 10 
■ Tegen:  0 
■ Blanco:  0 

○ Scriptor 
■ Maxime: 9 
■ Nicky: 0 
■ Blanco: 1 

● Praesidiumweekend: 
○ Datum: 13-15 september 2019 
○ Locatie: 

■ Ideeën: 
● Naar de zee? 



○ Iedereen betaalt zijn lint en krijgt het weekend gratis 
○ Pro-praesidia zijn welkom voor het aantal jaar dat ze praesidium 

gedaan hebben 
○ Prijs voor mensen die functie dubbel doen? 

■ Prijsverschil met nieuw lint betalen 
● Praesidiumtruien 

○ Geleverd door het FK 
○ Gepersonaliseerd met eventueel naam, schild, functie, .. 

■ Gekozen voor naam en functie op voorkant en schild vanachter 
○ Kiezen tussen sweater of hoodie 
○ Prijs: 28 euro per stuk gemiddeld (kostenschatting) 
○ Kleur? 

■ Zwart 
■ Bordeaux 
■ Groen 
■ Navy Blauw 

○ Kleur nog kiezen via Slack met voltallige praesidium. 
 
 
Vice-praeses: 

●  Prijs ereleden misschien aanpassen 
○ Wees voorbereid op gezaag, andere optie is misschien voordelen 

aanpassen(?) Geen idee in hoeverre dit mogelijk is 
■ Kan volgens mij wel. Wel correct doorgeven aan ereleden, 

geïnteresseerde ereleden en IT (aanpassing op pagina vd 
ereleden) 

○ Voorstel: 
■ Platina: 120 euro ipv 100 euro 
■ Goud: 60 euro ipv 75 euro 
■ Zilver: 40 euro ipv 30 euro 

○ Nu prijs aanpassen hoewel 1 persoon (afaik) al betaald heeft? 
 
 
Quaestor: 

●  Financieel verslag juni:  
○ We zijn in juni niet failliet gegaan, feest. 

● Reminder bonnetjes 
○ Als je iets aankoopt voor WiNA, leg het in de quaestor zijn vakje 

■ Vergeet je naam niet op de achterkant te schrijven 
● Uitleg schulden  

○ Schulden terugbetalen is via overschrijving, quaestor bekijkt dit en past 
schulden aan 

● Cantus is €10 voor praesidiumleden 
○ Cantus op water is gratis 
○ Als ge via schulden fixt, zeg het op voorhand aan de quaestor 



● Kilometervergoeding 2019-2020 
○ Afgelopen jaar €0,27/km 
○ Wordt zo snel mogelijk berekend/is berekend (schrap wat niet past) 

■ De nieuwe kilometervergoeding is €0,2702 / km 
■ Rekening gehouden met inflatie + evolutie brandstofprijzen :) 

● Is de kassasleutel teruggevonden in de vleeskroketzak? 
○ Teruggevonden :) 

● Financiële verslagen per activiteit ?? 
○ Bijhouden van begrotingen en boekhoudingen om komende activiteiten 

beter te plannen 
○ Niels fixt deze zomer een fancy systeem 

● Pro-praesidiumleden met nog schulden worden gepusht te betalen 
 
IT: 

● TO DO: 
○ In volgorde van belang 

i. WiNA-site: studiehulp 
● nieuw authenticatiesysteem 
● David kan hier bij helpen, heeft ervaring 

ii. Gotcha 
● Deze zomer is dat af 

iii. Muilgraaf 
iv. Forum 

○ mailsysteem vacatures via site 
i. voor begin academiejaar 

○ sorteer-/filtersysteem vacaturepagina op site 
● Evenementen altijd minstens 4 volle dagen op voorhand online zetten 

○ Liefst vroeger!! 
 
Schachtentemmer: 

●  Bierbowling reserveren: 26/03/2020 
○ Vraag zeker na hoe laat het begint! 

■ Al 2 jaar op rij verkeerd uur 
○ Wees zeker van je banen, nie op getallen van Blokkie of Alexandra 

afgaan 
■ 7 banen 

● Vacantus: 
○ Evenement zo snel mogelijk aanmaken 
○ Banner eventueel vragen aan Julie 
○ Thema: Kantus Kitsch 

● Doopcomité ligt vast 
○ FB groep aanmaken 
○ Eerste vergadering plannen 

 
 



Cultuur: 
●  Gentse feesten 

○ Ik ben er zelf niet dus best poll ofzo maken voor wie wanneer kan 
eventueel?  

 
Feest: 

● 2 mogelijkheden galabal 
○ Afspraken maken me feestjes andere wetenschappen 
○ Bekijk nog eens die lijst op Slack en laat me iets weten 

● Eet- en drankactiviteiten al voor beginnen kijken (data zie kalender) 
○ Overdracht met vorige feestjes 

■ Zo snel mogelijk in orde brengen 
 
 
Sport: 

● Aanschaffing nieuwe ping pong palletten 
○ Rond vragen voor afdankertjes 

● Sportactiviteit in de zomer? 
○ Es gaan zwemmen ofzo 
○ Rugby tegen andere kringen? 

 
Cursus: 

● Louie op de hoogte brengen van stand van zaken 
● Bijhouden welke vakken voor wie zijn, da je da nie allemaal opnieuw moet 

opzoeken 
● Guido-pakketten komen ten laatste toe eind september 
● Boekenpakketten op tijd maken 
● Bestelformulier eens bekijken om online te kunnen bestellen 

 
 
Scriptor: 

● Deadlines naleven en duidelijk communiceren 
○ Ge zijt nooit zaag genoeg 
○ Praesidiumleden zijn bijna altijd brak en vergeten hun tekstjes 

● Scriptor is verantwoordelijk dat hij alles op tijd binnenkrijgt 
○ meer zagen indien nodig! 
○ Geef uzelf wat meer tijd 

● Praesidium controleert afgewerkt strakske voordat het verstuurd wordt naar 
drukker, duidelijk verdelen 

● Strakskes meer en beter rondverdelen 
○ uitdelen in de les 
○ verdelen aan andere wetenschapskringen 
○ praesidium altijd strakskes op zak hebben 

● Redactie: Timon en Nicky zijn geïnteresseerd om mee te helpen schrijven 



○ Voorlopig geen extra voordelen voor redactie, wordt nog later 
besproken 

● Vermijd enorm lange teksten, hou het interessant en aantrekkelijk 
 
 
PR-extern: 

● twee sponsors bevestigd: Devoteam en Belfius 
● Nexios doet ambetant maar zou bijna rond moeten zijn 
● Weinig reactie over het algemeen  
● Heb nog een lijstje staan om volgende week naar te sturen 
● Sponsortocht ga ik ook volgende week naar kijken 

○ Niet uitstellen 
○ Meeste bedrijven hebben een vast bedrag voor sponsoring, op tijd zijn  

 
 
PR-intern: 

● Julie als VM (?) 
○ Later nog bespreken 

 
 
VM’s openstellen: 

● IT 
● PR-Intern 
● Sport 

 
 

 
 
VARIA: 

● Dierenweetje van de week: Alpaca’s kunnen sterven aan eenzaamheid. (Dus 
wanneer er een alpaca op de sterre komt, moeten we er zeker een tweede 
bijzetten.) 

○ Twas toch seks-weetjes deze keer? 
■ Beiden? 
■ both. 
■ Nee seksweetjes is voor praesidiumweekend als ik (Sander) 

terug ben ;)  
● Voor de afwezigen: als de eerstvolgende activiteit de vacantus is, komt dit 

neer op pakweg 500 pinten voor te laat komen op de opkuis. Is dit pas op het 
praesidiumweekend, dan is de teller al opgelopen tot ongeveer 1850. Maar 
misschien ben ik hier net iets te ver aan het denken … 

○ Kdenk dat de quaestor hier ietwat van een probleem mee zou hebben. 
Dat zijn 4 en 12.3 vaten respectievelijk, en nee, dat kan niet in de 
subsidies 

○ Woop woop 4 gratis vaten voor mij ofwaaa 



● @Cultuur: Niet opgepakt/veroordeeld worden in Cyprus aub 
○ Ik zal proberen 🙄 

● Voor Zweden en Ikea feitje van de week 
○ Ikea gebruikt 1% van al het hout dat per jaar wordt gekapt wooooooww 

● Nicky doet koprol op de vacantus 
● Linten vanavond mee op de cantus 
● Aan de aanwezigheid nu is al te zien wie de brakke cursus is/wordt dit jaar 
● Iemand goesting in geirnoars? 

 
● Straffen voor praesidiumleden die te laat waren op opkuis 

  
 

 


