
 
 
 

Praesidiumvergadering: 15/10/2019 
 

Aanwezig: Manon, Robin, Niels, Kobe, Mathieu, Junior, Louie, Friedrich,  
Maxime, Sibe, Wout, Tippi, Basile, Sander, Kelly 
Jitse, Blokkie, Segers, Viktor, Jonathan 

Afwezig: Quentin 
Te laat:  

 
 
Praeses: 

● VM Sport: Jonathan 
○ VOOR: 14 
○ TEGEN: 0 
○ ONTHOUDING: 1 

● VM PR: 
○ Geen kandidaturen binnen gekomen 
○ Blijft open staan 

● Regels rond praesidiumlint gebruik bij pro-praesidium 
○ Blauwe blaadjes: 

■ Artikel 39: Enkel actieve & afgestudeerden 
○ Afaik is bij het ons quasi de regel voor prosenioren, actief praesidium 

en propraesidium vh vorig jaar 
■ Hebben we ‘t daar niet over gehad vorig jaar en dat het ons 

uiteindelijk niet uitmaakt? Zolang mensen gelukkig zijn :) 
○ Vooral op clubavonden en speciale activiteiten, dat niet iedereen een 

dik lint aan heeft zodat mensen duidelijk zien wie van het actief 
praesidium is en wie niet 

■ Na een tijdje is het wel duidelijk wie actief praesidium is 
○ Sidenote voor de varia: 

■ Geologica, Hermes, Geografica en Chemica doen het mis 
volgens artikel 40 

■ En wss talloos ander gespuis 
○ STEMMING: 

■ Hoe we het nu doen: 2 
■ We caren nie en iedereen mag zijn breed lint aan doen  11 
■ Blauwe blaadjes 1 
■ Onthouding: 1 

● Praesidiumactiviteit met Hermes: vatenslag 
○ Blijkbaar heeft Hermes praesidium het idee al goedgekeurd? 
○ Niels bekijkt dat dit financieel haalbaar is 
○ Manon maakt een poll aan om een datum te bepalen in sem1 



○ Manon regelt verder met de praeses van Hermes 
● Kerstfeestje op zondag? 

○ Laatste weken van het semester zijn heel druk 
○ Datum bepalen 
○ STEMMING: 

■ zondag 8 december 11 
■ donderdag na Massacantus 2 
■ onthouding: 2 

● Skireis inschrijven 
○ Er is nog maar 1 Winees ingeschreven 
○ Nog wat meer reclame voor maken 
○ Er best snel bij zijn, beperkt aantal kamers 

 
Vice-praeses: 

●  Vooruitgang ereleden 
○ Alle ereleden van vorig jaar zijn gecontacteerd via mail om 

erelidmaatschap te verlengen 
■ Niet zo veel respons op gekomen 

○ Alle proffen van de WiNA-richtingen zijn gecontacteerd via mail om 
erelid of steunend lid te worden 

■ Wordt momenteel allemaal verwerkt 
○ Algemene trend: minder ereleden dan vorig jaar 

 
 
Quaestor: 

● Alle beiaard kaarten verkocht? 
○ Er zijn er nog een paar die deze avond op clubavond verkocht worden 

● Cursusjes zijn heel goed bezig 
○ Zitten momenteel aan hun verwachte aantallen 

● Financieel verslag 
○ Openingscantus 

■ 6 vaten 
■ Geschat op 100 man aanwezig 
■ Iets meer verlies dan verwacht, maar binnen de perken 

○ Kasteelbier-avond 
■ Ietsie pietsie meer winst dan verwacht 

○ Openingsfuif 
■ Klein beetje inkomsten via de vestiaire 

○ Voordoop 1 
■ Heel goedkoop 

 
 
 
 



IT: 
● Gotcha status: 

○ Staat online 
○ Nathan & Jeffrey elkaar laten uit moorden (als test eh) 

■ Nog meer testpersonen zoeken 
○ Bezig met debuggen momenteel 

● Wintermarkt: 

○  
○ Twee dagen lang. 

■ Dag 1: van 16 uur tot 23 uur 
■ Dag 2: van 12 uur tot 2 uur 

○ Activiteiten: 
■ Proffentap 
■ Proffenverkoop 
■ Muziekbandjes en dj’s 
■ … 

○ Nog ideetjes, doorsturen naar Mathieu 
○ Croques, dit jaar 
○ Bekijken voor de vergadering en clubavond op dinsdag 
○ Goede doel: UGent wil graag kankeronderzoek aan de UGent 

■ Het wordt klimaat-gerelateerd 
 
 
Schachtentemmer: 

● Evaluatie openingscantus 
○ Lit, iedereen heeft zich geamuseerd, veel goede commentaar 
○ Zelf met zedenmeesters soms nog moeilijk om iedereen onder controle 

te houden 
○ Goed da Manon rond liep in de midden in deel 2 en deel 3 



○ Sommigen hebben een deel gratis gecantust 
■ nieuwe manier van markeren gebruiken om duidelijker te zijn 

● Niels bekijkt dit nog eens 
● Evaluatie voordoop I 

○ 11 feutjes 
○ Ze waren enthousiast en het was geestig 
○ Ongeveer evenveel op clubavond, maar ook andere feuten 
○ reden waarom er minder feuten waren: 

■ wss over het algemeen minder mensen die zich laten dopen 
door alles wat er vorig jaar gebeurt is in Leuven 

■ viel ook samen met andere activiteiten van andere verenigingen 
● Voordoop 2 

○ Momenteel 15 feuten ingeschreven 
○ zeker nog reclame maken 

● Doop 
○ Lege flessen bijhouden en aan Tippi bezorgen 

 
 
Cultuur: 

●  Karting donderdag 
○ Iedereen kapot van de Beiaard 
○ Aantal ingeschreven: 14 

■ Er is nog 1 plaatsje vrij 
○ We hebben nog Guido bonnetjes nodig 

■ Sander zaagt hier nog achter 
● Filmavond 

○ Eerst evenement maken voor filmavond 
○ daarna met iedereen beslissen welke film het wordt 

● Quiz 
○ Eerste vergadering is al achter de rug 
○ Rondes zijn gemaakt en er worden nu vragen opgesteld 
○ Sander zaagt nog meer bij het quiz comité voor de vragen 

 
 
Feest 🎉: 

● Kasteelbier-avond: 
○ Verkocht (in flesjes): 

■ Rouge: 75 
■ Tripel: 60 
■ Blond: 32 
■ Donker (bwek): 8 
■ In totaal 7 bakken 
■ Evenveel ong. als vorig jaar; ondanks half restvat 🎉 

 



○ Reflectie 
■ Alles goed verlopen 
■ Meer shiften opbouw/afbraak 
■ Afspraken Kevin leeggoed 
■ Minder bakken naar CB, veel overschot dit jaar 

○ Hebben wij betaald voor die frigo 
■ Ja, we hebben ervoor betaald 

○ Mensen hebben kasteelbier bij Kevin besteld 
■ opletten voor volgend jaar 

● Openingsfuif 
○ Voor later gebruik Delta: lounge boven mag enkel gebruikt worden als 

er ook een barman staat boven, zelfs voor gewoon vestiaire. 
○ Volgend jaar andere locatie? 

■ In het begin zeer gezellig, vanaf middernacht wel heel druk 
● Veel niet-Winezen ook 

■ Twitch? 
● Ook later op de avond zeer druk maar minder dan Delta 

■ Lounge Delta afhuren 
● Veel gezelliger 

■ Volgend jaar verder bespreken 
○ Vestiaire essentieel? 

■ Maar 20 jassen 
■ Werk/winst ratio is niet zo aantrekkelijk 
■ Veel meer mensen die dit gebruiken als het slecht weer zou zijn 
■ Volgend jaar: mss beter in combinatie met drank verkopen 

○ Zorgen dat je cva bent tijdens je shift 
● Pizza-avond 

○ PIZZA!!! 
○ Smaken: volgen later nog 
○ Hoeveelheden: 

■ 30 pizza’s beginnen om te beginnen 
■ Tweede lading ook 30 
■ Daarna zien hoe het verder gaat 
■ Ongeveer 120 pizza’s in het verleden 

○ Prijzen zijn lichtjes gestegen van de pizza’s 
○ Komt wel in orde. Nog eens zien voor wat we doen met de lege dozen. 

■ Container aan home Vermeylen 
● badge nodig maar Kelly heeft deze 
● Temmer is verantwoordelijk voor de lege dozen 

 
 
 
 
 



Sport: 
●  IFK Tafeltennis 

○ Kwart finale voor Calvin en voor Isabelle bij de niet-geklasseerden 
○ Nog met de twee geklasseerden achteraf iets gedronken 

■ Ze zullen aan IFT weer meedoen 
○ Bij de niet-geklasseerden dit jaar ongelofelijk hoger niveau dan vorige 

jaren wegens veel ex-pingpongers, Klaas is ex speler en verloor al in 
zijn poule 

● IFT Voetbal 
○ Goed stand gehouden ondanks moeilijke poule 
○ Door vroeg uur niet veel reservespelers 
○ IFK voetbal loting valt ietsje beter mee.  

■ 13/11 om 20u30 tegen VRG 
● IFK Volleybal 

○ Eerstvolgende IFK, de 28ste oktober 
○ Junior fixt dit 
○ Poule met VTK1, VPPK en Chemica 

● My Trace 
○ 4/11 - 7/11 
○ https://mytrace.be/ 
○ Toertjes lopen rond de watersportbaan 
○ Gelijkaardig aan 12-urenloop ma veel langer en anders 
○ Zotte prijzen te verdienen voor iedereen 
○ Eventueel met praesidium samen eens gaan lopen en/of leden vragen 
○ Reclame voor maken en evenement aanmaken 

● Kickertornooi 
○ inschrijvingen openen twee weken op voorhand 

■ Mathieu heeft normaal de code staan voor automatisch openen 
op tijd 

■ Event gebruiken om eens te testen 
○ FB-evenement maken 

■ Week voor de inschrijvingen open gaan 
● Ijsschaatsen? 

○ Wel tof maar kost geld 
○ Bekijk het eens en we bespreken het verder op volgende vergadering 

● 24-urenloop in Leuven 
○ Volgende week, na pizza-avond 
○ Mensen interesse? 

■ Contacteer Nathan, die fixt verder 
 

 
 
 
 

https://mytrace.be/


Cursus: 
●  Knaek passen zijn nog niet op 

○ Nog 41 passen in het cursuskot 
○ Nog eens reclame om maken 

● Bijbestelde lidkaarten: is er nog een kring met printer die we kunnen 
contacteren of zoeken we iemand die heel mooi namen kan schrijven op 
lidkaarten? 

○ Wanneer komen ze toe? 
■ Binnenkort :p, Manon fixt 

○ Bijschrijven met alcoholstift is wat FK aanraadt 
○ Anders vragen bij VTK, zij hebben normaal nog 1 

■ Die is wel brak (de printer zelf, hetgeen eruit komt valt wel mee) 
■ Also, de oriëntatie van uw kaart gaat mogelijks anders zijn 

● Hangt van het bestand af dat je print 
● Verkopen van boek mechanica 1 aan geografen? 

○ Bespreken met de geografen en dan de onze doorverkopen 
● Posters aan het cursuskot 

○ Posters van andere wetenschapskringen toelaten 5 
○ Enkel posters van WiNA en werkgroepen: 9 
○ Onthouding: 1 
○ Beslist: enkel nog posters van WiNA en van de werkgroepen 

 
 
Scriptor: 

● Zaag zaag… Deadline Volgende dinsdag 22 oktober. 
○ Dan hebben we zeker een Strakske voor de doop! 

● Sponsors in het strakske plaatsen 
○ overleg met PR-extern 

 
 
PR-extern: 

● Sponsortocht: 
○ Voorlopig: veel geld en een heleboel naturaprijzen (al dan niet nuttig) 

■ meeste geld is ook al binnen gekomen 
○ Kben nog met een aantal dingen bezig (oa wat Manon en Kelly hebben 

meegebracht) 
● Samenwerking met BEST 

○ Zij kunnen ons (WiNA) weinig bieden 
○ Ze bieden onze studenten zomercursussen aan 

■ Dit houdt in: 9 dagen cursus in het buitenland 
■ Met studenten uit heel Europa 
■ Meer gericht op diversiteit en connecties 
■ Kostprijs: €50 (alles inbegrepen) 



○ Op zich interessant voor onze leden, dus eventueel toch een beetje 
reclame maken? 

■ Eens reclame voor maken via Facebook en in de weekmeel 
● fix me Kelly - Robin 

● Samenwerking met MyShortlist 
○ https://www.myshortlist.be/student-unions 

○  
○ Personalized output enkel voor betaalde versie (€24,95 p.p) 
○ Voorstel van MyShortlist: gratis versie voor iedereen, betaalde versie 

gratis voor praesidium 
■ Niet super nuttig als ge geen job aant zoeken zijt 

○ Vorig jaar ook gedaan en niet zo veel aan gehad toen 
■ We doen het dus NIET 

● Quizprijzen 
○ naturasponsering 
○ Kobe gaat naar Telenet en andere grote bedrijven voor brolprijzen 
○ verder overleggen met Sander 

● Kelly is nog langs de ‘Ploeg’ geweest 
○ Kobe fixt verder 

 

https://www.myshortlist.be/student-unions#comp-jzo6mzse


 
PR-intern: 

●  Nieuwe banner is episch ;) 
 
 
Milieu: 

● Minder voedselverspilling in kelder aub 
○ Donderdag 10/10:  

■ Basically 1.5 pizza teruggevonden op 7 dozen. Waarvan één 
minder dan half opgegeten margharita 

■ Halve zak chips 
■ Halve zak m&m's 

○ Als we dat elke week gaan doen, is dat een hoop voedsel da basically 
verspild wordt. 

■ Roughly one third of the food produced in the world for human 
consumption every year — approximately 1.3 billion tonnes — 
gets lost or wasted. 

○ Suggestie: Koop minder of steek het in de kleine kelder frigo om later 
te eten. 

■ Maar zorg da ge het niet vergeet da we geen schimmelshit 
hebben. 

○ suggestie nr 2: vraag of mensen dat nog moeten hebben ofzo, 
sommige mensen zijn echt niet vies van voor ‘vuilbak’ te spelen he 
(gewoon geen ananas op u pizza leggen en tis meestal al ok voor mij) 

○ Is ook minder afval da vliegen, ratten, muggen, motten whatever 
aantrekt. 

● Herbruikbare bekers 
○ prijs: 4 euro voor plastieken, 10 euro voor metalen 
○ facebook-bericht plaatsen (ten tijde van een cantus) 

● Op cantus: 
○ waarborg enkel voor de herbruikbare bekers van de CB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VARIA: 

● Wat is het meervoud van Segers? 
○ Segersen 
○ Segerss 
○ GAY 
○ Segers’ 
○ Segeressen 
○ gwn segers 
○ Segersenenenen 
○ segersa 
○ Segerses 
○ Segersussen 
○ Die van Manon 
○ We maken er gewoon geen probleem van door te selecteren in het 

aanbod 
● Robin kan geen hoofdletters typen 

○ Fuck you frietje 
● Frietjes? 
● op beiaard moeten we geen emmers meenemen: zie bericht Djahid op fb 
● op de beiaard wil de temmer van ‘t stropke hamburgers komen leveren. 
● Paarden-diefstal 


