
 
 
 

Praesidiumvergadering: 13/09/2019  
 

Praesidiumweekend 
 

Aanwezig: Manon, Niels, Robin, Sander, Quentin, Junior, Friedrich, Kobe, 
Maxime, Tippi, Kelly, Louie, Sibe, Basile, Mathieu 

 

Te laat: Wout 
 

 
Praeses: 

● Statuten herschrijven:  
○ Motieprocedure verkorten en vereenvoudigen 

■ Nu: motie indienen, volgende vergadering wordt het besproken, 
uitstellen is gemakkelijk door niet af te komen naar vergadering 

■ Kan wel gemakkelijker, maar drempel moet steeds aanwezig 
zijn 

■ Voorstel: maximaal 1 vergadering uitstellen als de persoon niet 
afkomt 

■ Diegene die gemotiet wordt, mag niet heel de boel kunnen 
vertragen 

■ Voorstel: indien je niet aanwezig kan zijn op de vergadering, 
verdediging doorsturen? 

○ Verkiesbaarheid praesidium: vereiste om gedoopt te zijn? 
■ praesidiumschacht? 
■ Ook voor coöptatie? 
■ Moet de persoon zich dan laten dopen in het jaar dat hij 

praesidium is? 
■ Voorstel: In eerste ronde moet wel iedereen gedoopt zijn, tijdens 

coöptatie is dit geen vereiste meer 
■ Wel gedoopt, niet ontgroend in coöptatie? 
■ Praesidiumschachten mee ontgroenen op nadoop? 
■ Gedoopt zijn gaat vooral over het cantusgebeuren, terwijl het 

bestuur van WiNA veel meer is. Gedoopt zijn mag dus geen 
vereiste zijn. 

■ Korte stemming 
● 1ste ronde verplicht gedoopt: 9 
● 1ste rond ingeschreven aan de richting: iedereen 

■ Minstens 27 studiepunten ingeschreven aan de richting? 
 
 
 



■ CONCLUSIE:  
● in eerste ronde verplicht gedoopt zijn en 27 sp minstens 

in de richtingen van WiNA 
● tweede ronde: doop niet verplicht, wel 27 sp minstens in 

de richtingen 
■ praesidiumschacht voor een jaar of tot nadoop: volledig jaar 

● praesidiumschacht claimen door het praesidium, wordt 
niet verkocht 

■ Kobe bekijkt de bijhorende statuten en werkt een voorstel uit, 
wordt op de volgende vergadering verder besproken 

● Uitlenen van WiNA-materiaal aan andere kringen tegen een waarborg 
○ Al vaak materiaal verloren of in slechte staat terug gekregen 
○ Hou ook iedereen op de hoogte 
○ Als het gevraagd wordt aan praesidiumleden, doorsturen naar het 

hoogpraesidium 
● VM  

○ Voordeel ipv praesidiumweekend: meegaan op praesidiumactiviteiten 
en uitgenodigd op kerstfeestje? 

■ Mag DC dan ook komen naar het kerstfeestje? 
■ DC heeft ook andere toffe activiteiten 

○ BESLIST: VM mag enkel meegaan op praesidiumactiviteiten 
○ VM voor: 

■ PR-Intern 
● STEMMING: 

○ VOOR: iedereen 
■ Sport (Jonathan) 

● STEMMING: 
○ VOOR: iedereen 
○ Jonathan op voorwaarde datie Limoncello maakt 

● Wina Leuven als bezoekende kring of ook op gesloten cantussen toegelaten? 
○ Geldt ook voor de andere wina’s van Vlaanderen 
○ Altijd welkom behalve op de doop en de ontgroening 
○ Bevriende kring, maar mogen wel naar de andere gesloten cantussen 

komen (max met 5) 
● (Algemeen) Alle ruiten op de benedenverdieping van S9 zijn nu 

verzegeld/geblokkeerd 
○ Dus activiteiten zoals SDW zullen creatieve oplossingen nodig hebben 

qua kabels voor elektriciteit etc 
○ Reden: 2 of 3 inbraken 
○ Langere verlengkabels fixen via de ‘tentoonstelling’ eventueel 
○ Kabel via de kelder  leggen of via 1ste verdiep 
○ Sportjes zeker eens bekijken hoe dit best op te lossen 

● WWW 
○ Comité: Mathieu, Niels, Basile, Kobe, Manon (sws), Sander 



○ Voorzitter: Niels of Mathieu 
○ STEMMING: 

■ Niels: 6 
■ Mathieu: 5 
■ onthouding: 2 

○ Niels is voorzitter 
● Inventaris van bij opkuis ook misschien eens op drive smijten. 

○ Tippi heeft die, en Manon blijkbaar ook 
○ Manon fixt 
○ Na eet-, DC- en sport-activiteiten updaten 

● Activiteiten organiseren: 
○ Verzekeringspapieren 

■ Te vinden op intranet + kleine kelder 
■ Belangrijk op sportactiviteiten (sportjes nemen dit mee) 
■ Opgelet met drank, dan komen verzekeringen niet meer tussen 

○ 4 dagen op voorhand op de site 
■ Neem marge: 1 week voor activiteit moet het online staan en in 

orde 
■ Geen aanpassingen in de periode 4 dagen voor start 

● formulieren kunnen wel in die periode aangepast worden 
● Komende week moeten alle activiteiten vast staan 

○ DEADLINE: woensdag avond 
○ zo snel mogelijk op de site plaatsen 
○ PR-Intern mag zagen om activiteiten online te plaatsen 
○ !!! Vergeet FB evenementen niet (ook linken op de site) 

● Vergaderingen 
○ Dinsdagen 17u30 in grote kelder 
○ Verplicht aanwezig tenzij geldige reden 
○ Geen vergadering op WiNA-dag I 
○ eerstvolgende vergadering is in week 2   (01/10/2019) 
○ feel free om verslagen aan te vullen met puntjes 

● Introductiedag (vrijdag) 
○ begint om 9 uur 30  
○ zie shiftenlijsten voor verdeling (voor- en namiddag) 
○ 6 personen naar Ledeganck om groep te begeleiden en WiNA voor te 

stellen 
■ Wiskunde (naar S25) 
■ Fysica (naar S9) 
■ Informatica (naar S9) 

○ DC is aanwezig vanaf ‘s middags 
○ Duurt tot 17 uur 30 ongeveer 
○ PR-Intern maakt de presentatie, gebruik die van vorig jaar eventueel 
○ Voorbereiding: donderdag 

■ Guido zakjes maken 



■ Wie is aanwezig: genoeg volk 
○ WiNA voorstellen per richting 
○ Broodjes fixen 

■ Manon fixt dit nog, slagerij Désain 
■ Robin kan er om gaan met de auto 
■ ham / kaas: 2 euro 50  
■ ham en kaas / préparé: 3 euro 

● WiNA Dag I 
○ Shiftenlijsten komen volgende week 
○ Iedereen wordt verwacht aanwezig te zijn 
○ BBQ: Mathieu, Louie, Quentin 
○ Wie kan er EHBO? 

■ Veel mensen kunnen het, maar hebben geen certificaat 
● Friedrich, Junior, Robin, Sander, Kelly 

○ koffiekoeken smorgens, smiddags tafels klaarzetten en dan in de 
namiddag bar 

○ ‘s ochtends: Kelly, Maxime    (check lessenrooster en laat nog weten) 
■ Manon plaatst nog berichtje in de groep 

○ ‘s avonds om 22 uur gratis vat 
● Pasta avond 

○ Mensen die sws afwezig zijn: Quentin 
○ Datum: maandag 30 september 
○ Inkopen doen op vrijdag 

■ Niels en Robin gaan op pad 
○ Na inkopen, alle shit bij mensen in frigo’s steken 

■ Frigo’s beschikbaar: Niels, Tippi, Kelly, Sibe, Robin, Maxime 
○ Zondag avond koken 

■ op den astrid 
■ Kelly is nog niet zeker als ze kan 
■ Wie sws niet aanwezig op zondag: Kobe, Quentin 

○ Saus maken 
○ Senior is zelf afwezig: donderdag tot zondag 

■ Problemen sturen naar Niels en Robin 
● Vragen of problemen met andere wetenschapskringen mogen altijd naar de 

senior gestuurd worden, ook voor informatie omtrend gezamenlijke activiteiten 
 
 
Vice-praeses: 

● Prijzen ereleden zijn aangepast 
○ Platina: 120 euro 
○ Goud: 75 euro 
○ Zilver: 40 euro 
○ Steunend: vanaf 15 euro 

 



 
 
Quaestor: 

● Financieel verslag sinds zwanenzangvergadering 
○ Vacantus, Zwanenzang ( en Gentse Feesten) 
○ Vacantus: verrassend weinig verlies 
○ Zwanenzang: ook verlies 

● Begroting 1e semester ok? 
○ deprimerend 
○ minder winst in de cursusverkoop (minder boeken) 
○ sportactiviteiten minder aan uitgeven (vorig jaar te veel) 
○ Meer WiNA merchandise verkopen (hopelijk) 
○ Feest-activiteiten meer winstgevend maken 

● Begroting 2e semester begonnen? 
○ sws verlies 
○ vorige quaestor was wa brakjes 
○ nog deprimerender 
○ hopelijk cursusverkoop iets winstgevender 
○ VEEL SPONSORS NODIG (Kobe fix!) 

● Veel besparen dit jaar voor het lustrum van volgend jaar 
○ Vorig jaar geen winst gemaakt 
○ Extra maatregelen 

■ max 1 vat op een avond (geen twee meer) 
■ geen gratis bak voor DC vergadering 
■ sport activiteiten goedkoper  

● 1 drankje na zelf gesport te hebben van WiNA 
■ Sjaals moeten zwaar verkocht worden 

● ook schildjes 
● blaadje maken met alle merchandise, Robin fixt met Niels 

● 12-urenloop, sporttornooi der wetenschappen:  geen info omtrend financiën 
van vorig jaar 

 
 
IT: 

● TO DO: 
○ Gotcha  

■ die moet er zijn dit jaar 
■ in de eerste 6 weken is dit af 

● anders een vat van Mathieu 
○ Forum 

■ geen prioriteit 
 
 
 



 
 

○ Muilgraaf 
■ Is geüpdatet 

● Dus geen kraakwitte pagina meer, en normaal neemt de 
graaf nu ook het grootste deel van uw scherm in. Dus nie 
meer tiny 

■ Kan je kort verslag geven van de laatste drie maanden erover 
plz 

● Geen nieuwe elementen sinds 13 juni 2019 
○ WiNA-site: studiehulp 

■ Files zelf staan achter ugent CAS 
■ Epische strijd tussen DICT en DOWA 
■ Rewrite: (preview)

 
● ziet er ondertussen al anders uit 

○ Recruitment mail: 
■ Doneski 
■ instellen dat iedereen de mails krijgt 

● mag niet voor GDPR 
● eerst mail sturen naar iedereen om te zeggen dat het 

bestaat, dan kunnen ze het aanzetten dat ze de mails 
krijgen 

○ Kobe en Mathieu zitten hier eens voor samen 
● Klaagmail adres was even een spam adres 

○ Ondertussen al opgelost 
● Kuis dingen op in uw mailbox 

■ Periode van 1 jaar en 3 maanden: 1.5 GB extra ruimte 
ingenomen 

● Verwijdert es alle nutteloze mails met attachments 
○ Indien ge mails krijgt voor verscheidene chemische stofjes, liefde of 

geblackmailt wordt omdat iemand video heeft van uw 
masturbatie-sessie: Keer doorgeven aan mij 

○ Vooral scriptor, mails met strakskes in verwijderen 
● Domeinnaam & Mail-server zijn hernieuwd qua betaling 

○ Opgelet met woorden te bannen, als FK daar iets over stuurt willen we 
die mails wel krijgen 

○ het woord ‘CBD’ niet bannen :p 
 



 
 
Schachtentemmer: 

● DC aanwezig op WiNA Dag I 
● Doopdecreet ondertekenen (op 2 oktober, 17u @stadhuis): Manon en Tippi 
● EHBO cursus zijn ook al veel mensen ingeschreven 
● Evaluatie Vacantus 

○ alles was in orde en tof 
○ CANTUS: opmerkingen voor senior mag je altijd vertellen 

● Pismopjes, sommige mensen vinden dit niet leuk 
○ zijn eigenlijk uitzonderingen 
○ als er problemen zijn, laten weten aan Manon 
○ schaamte is geen excuus 
○ Mopje of een rijmpje 

■ alst mislukt, is het een volle adfundum 
○ betrappen op weglopen en terug zitten, zonder toestemming, 3 ad 

fundums 
○ Random dude at een salami achteraan 
○ Temmer: 

■ schacht vraagt woord aan temmer, temmer spreekt senior aan, 
senior geeft het woord aan temmer en temmer laat woord aan 
schacht :) 

○ VERBODEN TE FILMEN OP CANTUSSEN 
■ betrapt op gsm gebruik: sanctie van de senior, adjes 
■ filmen: cantus ex 

○ praten tijdens clubliederen: 3 ad fundums 
○ vice houdt de fibonacci’s bij  

● Temmer kan achterkant corona ook wat stil houden 
○ sowieso de schachten stil (braaf) houden 
○ in het begin van het deel, eens verkondigen dat de temmer ook macht 

heeft 
 
Cultuur: 

● Kalender bekijken en aanvullen 
● Lasershooting?  

○ zelf pistolen afhuren komt wat duur uit 
■ ook niet zo handig qua omgeving 

○ mss veranderen? 
■ er komen veel eerstejaars naar toe 
■ gewoon laten zoals het is 

○ praesidiumleden zo veel mogelijk aanwezig 
■ zeker aanwezig: Sibe, Louie, Kobe, Maxime, Sander, Tippi ? en 

DC ? 
 



 
 

● Speeddate wss niet 
○ vorig jaar met andere wetenschapskringen en blandijn 
○ STEMMING 

■ voor speeddate: 5 
○ als ze het vragen, kan er wel voor gekeken worden 

● Meer ‘cultuur’ activiteiten: 
○ Comedy night 
○ Live concert of deftig concert 
○ Extra activiteit, niet als volwaardig WiNA activiteit 
○ Op dinsdag avond 

■ ander volk trekken op clubavond ook 
○ cultuur: activiteiten in de gaten houden en voorstellen doen 

● Cultour 
○ tickets aan goedkope prijzen 
○ cultuur houdt dit in de gaten 
○ WiNA kan moeilijk veel financieel steunen 

■ Sander gebruikt connecties om goedkoper tickets te fixen 
■ Na doop meer zekerheid ivm financiële status 

● Quiz comité: 
○ Forum voor Quiz 2019-2020 is normaal al aangemaakt 
○ Sander stelt een comité samen 

■ Nathan wil al (veel ervaring) 
■ Testquiz: praesidium wordt verwacht aanwezig te zijn 
■ vrijwilligers: Manon, Friedrich, Louie, Basile, Maxime 
■ Robin wil gerust presenteren 

● Filii Lamberti vraagt om samen naar Facts te gaan 
○ Sander informeert hier eens naar 

 
 
 
Feest: 

● Eet- en drankactiviteiten datum kiezen, dan legt Manon dat vast bij Kevin 
● Daarna kalender aanvullen 
● Galabal 

○ Manon stuurt nog info door ivm de zaal (Artcube) 
○ Er komt een busdienst (6 km vanaf de sterre) 
○ Ereleden komen gratis of WINA betaalt? 

 
 
 
 
 



Sport: 
● Inschrijving teams 

○ IFT: niet betalen voor teams 
■ geen dames volleybalteam meer 

○ IFK: wel betalen per team 
■ geen dames teams meer 

○ op introductiedag ook reclame maken voor sport 
● Aanwezigheid Praesidium 

○ zoveel als je kunt, niet verplicht 
○ behalve de grote activiteiten wel verplichte aanwezigheid 

● Kicker-toernooi 
○ prijs: vorig jaar 1 euro 

■ dit jaar herbekijken 
○ eventueel poule-fases op tijd en max tot 7 

■ spelregels sws nog herbekijken 
○ doorspelen, tussen de games geen tijd verliezen om spelers te zoeken 
○ scores en matchen op de beamer zetten 

● Kajak 
○ tweede semester of zomervakantie 
○ in Gent: max 8 euro per boot 

● Muurklimmen 
○ had veel succes vorig jaar 
○ zonder bak bier 

● Polsing wekelijkse loopavond 
○ moeilijk om een dag te kiezen 

■ zondag avond? 
○ vanaf 1ste semester 
○ praesidium zeer positief :)  
○ facebook groep maken 
○ samenwerken met de andere wetenschapskringen 
○ voordelen aan vaste lopers, vanaf dag 1 mededelen, niet wachten tot 

12-urenloop 
● Rugby met Wetenschappen 

○ interesse vanuit de andere wetenschapskringen 
○ keep us updated 

● Volleybaltraining 
○ Junior wil gerust trainingen geven 

■ 1 of 2 avonden 
○ Junior kijkt om het team samen te stellen 
○ competitiviteit vs iedereen welkom ? 

● Budget 
○ meegesport = 1 consumptie op kosten van WiNA 
○ supporters krijgen ook een gratis consumptie 
○ afspreken met de penning 



 
 
Cursus: 

●  Eerste levering is binnen, 1 boek AI tekort 
○ antwoord Hans: “ok ik zal 1 boek AI in mindering brengen in jullie 

overzicht.” 
● Fundamental Astronomy gaat waarschijnlijk te laat komen, aangezien het pas 

vandaag (13/09/2019) besteld is 
● van Besturingssystemen zijn (voorlopig) 5 exemplaren besteld 
● voor boeken: steeds te veel bestellen 

○ die kunnen toch geretourd worden zonder verlies 
● prijzenbladen om uit te hangen niet vergeten 
● Zorg dat jullie drive overzichtelijk blijft 

 
 
Scriptor: 

● Infostrakske? Louis of Friedrich nog stukje doorlezen dan doorsturen 
● Eerste strakske: 

○ Deadline? Voor doop. 22 oktober 
○ Artikel schrijvers / ideeën? 

● Redactie? 
○ Maak een messenger groep met mensen die interesse hebben om te 

schrijven 
■ Geïnteresseerden: Nicky, Maarten, Timon 

 
 
PR-extern: 

●  Sponsors die reeds bevestigd hebben: 
○ Devoteam 
○ Belfius 
○ Adhese 
○ Nexios IT 

● Ben ik nog mee bezig: 
○ KPMG (zeer lastige communicatie dit jaar) 

■ Altijd lastige communicatie ;) 
○ Kasteelbier 

● Exellys wil niet meer samenwerken 
● Sponsortocht 

○ Vergeet jullie sponsortocht niet! (Als je al geweest bent, zet dat 
hieronder, dan heb ik een overzicht) 

■  niemand 
○ deadline = volgende vergadering (1 oktober) 

 
 



● Knaek passen dit jaar voor in de Guido zakken? 
○ 250 passen 
○ Manon gaat erom 
○ Niet in Guido zakken stoppen, blijft dan te vaak liggen 
○ Voorstel Manon: naast de Guidozakken, uitdelen aan mensen die 

interesse hebben 
○ Bepaald deel voor de eerstejaars, de rest voor de andere leden 
○ Voorstel: aan het cursuskot een bericht hangen: wij hebben knaeck 

passen, hier af te halen indien interesse 
● Doen we nog iets met Studant?  

○ We doen niks meer met Studant 
● Anders kan Mathieu wel eens zien voor contact te leggen met Bijleshuis 

○ Stageplaats en zo 
○ We doen niets meer met Studant (wegens shady betalingen enzo) dus 

als ge iets kunt fiksen doe maar 
● flyers Young Potential Classes 

○ https://www.orbid.be/Event/youngpotentials 
○ proper op de tafel leggen en in de boekenpakketten 

● enquête KPMG 
○ hoofdsponsor 
○ vragen omtrent KPMG 
○ Kobe gaat da fixen da wij slim over komen 

■ Gaat onze email adressen doorgeven, da wij die enquete 
kunnen invullen, maar niet te deftig :) 

 
 
PR-intern: 

● Blaadje kleine kelder met contactgegevens praeses, vice, penning & IT 
○ oude posters mogen weg 

● Presentatie introductiedag 
● Presentatie week 1 
● Eerste weekmeel 

○ Wanneer: zondag voor week 1 
○ samen zitten met IT 

● Affiche apart houden voor sponsors 
● kalender met evenementen maken 

○ A4 blaadje met eerste activiteiten 
○ … 
○ ook in de guidozakken steken 

● instagram  
○ throwback naar vorig jaar op instagram 

■ vanaf woensdag 
○ instagram promoten 

● Achtergrondfoto site iets actiever 

https://www.orbid.be/Event/youngpotentials


 
 
Milieu: 

● Valt er iets te doen milieu gewijs? 
○ Onze bucht na dit weekend opkuisen bijvoorbeeld 

 
 

 
 

VARIA: 
● openingsreceptie FK valt samen 
met WiNA-dag I volgens kalenders 
○ Wenen 
○ Blijten 
○ Gaan we cava stelen? 
○ Kunnen we op zijn minst onze ene 
fles cava toegestuurd krijgen per 
Julien? 
■ 3 flessen per Julien liefst, dawe 
allemaal kunnen drinken 
● Hoeveel vingers telt een eekhoorn? 
Niet opzoeken laat dit een discussie 
zijn 
○ Per hand of in totaal? 5! 
 

● Vergadering heeft 3,5 uur geduurd 


