
 
 
 

Praesidiumvergadering: 22/10/2019 
 

Aanwezig: Manon, Robin, Maxime, Kelly, Sibe, Kobe, Mathieu, Junior, Sander, 
Tippi, Niels, Friederich, Wout 
Jasper, Arnout, Jitse, Arno, Davit, Nathan, Segers 

Afwezig: Louie, Quentin, Basile 
Te laat: Viktor, Maarten 

 
 
Praeses: 

● Machtstructuur bij WiNA. En machtsvacüums. 
○ Hoogpraesidium en daaronder iedereen gelijk 

● Massacantus tickets 
○ Praeses en penning hebben op voorhand al een ticket gereserveerd 

● Containerpark dankzij DGFB: 
○ Ze komen volgende week alles ophalen en wij mogen daar ook gebruik 

van maken 
○ Ditchen naast die plant in de trappenhal, met post itje ’mag weg’ op 
○ Oude tent - stokken 

■ Zeil nog handig? 
● Gebruiken als doopzeil? 
● Wordt later nog besproken 

○ Oude bbq 
○ Die zetel 
○ Die airhockey tafel? 

■ Jeffrey mag er eens f*cking achter komen 
○ Kapotte microgolven 

● Evaluatie beiaard 
○ Maxime is goe bezig geweest: 21 muilen 
○ Davit lag bij het afval  
○ Niels moet nog geld terug hebben van een aantal mensen 
○ Hoge tafels waren in het begin wel nice 

■ Moesten wel tijdig weg gehaald worden in het vervolg 
○ Manon was beetje heel erg enthousiast 

● Frigo is terug 
○ Wortels, geraspte kaas en plakjes kaas zijn wss om zeep. 

■ Waren ze prob al 
■ Gewoon weg smijten 

● Vatenslag 2/12 met Hermes 
○ twee opties: woe na bierkoning of 2 december 

■ Gekozen voor 2 december 



○ Praktisch wordt het nog geregeld 
○ Eerst sws nog praesidiumactiviteit met enkel WiNA praesidium 
○ Vaten zetten pas na 22 uur als Sander kan 

● Alcoholpreventie 
○ Georganiseerd door DSA en FK 
○ FK verwacht wel aanwezigheid van de kringen 
○ Mathieu en Kelly gaan 

● Donderdag Spitbullnight @CB 
○ Praesidium wordt wel verwacht aanwezig zijn 

■ Kelly kan niet 
 
 
Vice-praeses: 

● Verslagen op tijd online plaatsen 
 
 
Quaestor: 

●  Afbetaling schulden + limieten schulden 
○ Krijgt ge nog oude mensen te pakken voor hun schulden af te betalen? 

■ Blijven zagen 
○ Limiet voor praesidium: 200 euro 
○ Na schachtenverkoop, binnen de tijdslimiet schulden afbetalen 

■ Anders wordt schacht opnieuw verkocht 
○ Limiet voor doopcomité: 25 euro 
○ Iedereen die over zijn limiet zit, mag geen schachten kopen 

 
 
IT: 

● Automatisch open zetten forms is fixed 
○ Call me when u have issues 

● Wintermarkt: 
○ Deze week de vakgroep rondmailen voor proffenverkoop 
○ Nodig mensjes nog uit 
○ Situatie CB: 

■ Eerste oplossing die Kevin voorstelde was om die donderdag 
nog wa volk te proberen trekken 

■ Ander idee: Week 13. Hoeveel vh praesidium zit dan zo (wss) 
nog in Gent? 

■ Andere optie: op Spitbullnight met veel volk afkomen 
● Gotcha geeft bij sommige mensen nog errors (Robin) 
● Achtergrondfoto site 

○ Op verschillende pagina’s niet dezelfde achtergrond? 
■ Alleen voorpagina foto en dan de rest blauwe achtergrond 4 
■ overal praesidiumfoto 6 



■ geen ruggengraat 3 
○ Foto 

■ Praesidiumfoto tijdelijk tot een betere foto gevonden is 
● David fixt met Mathieu  

 
 
Schachtentemmer: 

● Rolling op de planning? 
○ Deze week wordt dit vastgelegd 

● Limiet op schachten kopen 
○ Niet zo veel schachten dit jaar 
○ Iedereen wil graag een schacht kopen 
○ Duidelijk maken hoeveel schachten er zijn  
○ Is ook beetje vreemd dat alle schachten dezelfde dooppeter hebben 
○ Maximum 3 schachten per persoon kopen op papier 

● Tippi en Robin gaan maandag mee met Kelly in de les nog eens reclame 
maken voor de doop 

● Evaluatie Voordoop 2: 
○ Presentatie van Fysica/Wiskunde was iets beter dan die van 

Informatica 
○ Verkleedkledij waren wat brak 
○ Veel feuten hebben zich last minute nog uitgeschreven 

● Linten liggen klaar in de kelder 
 
 
Cultuur: 

● Evaluatie karting 
○ Kei tof 
○ Veel mails met scores binnen gekregen 
○ Ene groep was aan elkaar gewaagd, andere groep had wat meer 

niveauverschil 
○ Vriendelijk personeel 
○ Meer succes dan lasershooting? 

■ Ongeveer evenveel volk 
■ Ander doelpubliek 
■ Lag meteen na de Beiaardcantus wat mss wat volk afschrok 

● Organisatie filmavond 
○ Donderdag evenement maken 
○ Poll maken om een film te kiezen  
○ Tijdig affiche maken en ophangen 

● Testquiz 
○ 11 november 
○ ‘s avonds rond 19-20 uur 
○ Sibe zal er wss niet geraken 



 
 
Feest: 

●  Pizza-avond 
○ Begint om 20 uur 
○ Pizza’s zijn besteld en zijn klaar om 5 voor 20 uur 
○ Nog laten weten dat de pizza’s in stukken van 6 worden gesneden 
○ Aan de kassa 

■ Wie is lid? 
● Lidkaart controleren 

○ Bericht plaatsen op Facebook 
○ Jetons meepakken voor wie 1 stuk pizza koopt 

● Galabal zaal bezocht deze namiddag 
○ Zaal is echt deftig en mooi! 

● Reclame galabal: deadline volgende week maandag 
 
 
Sport: 

●  IFK Volleybal heren (gemengd) 
○ Volgende maandag 
○ versus VTK1, Chemica en VPPK 

■ Tweede / derde plaats zou haalbaar moeten zijn 
○ Zowel Junior als Quentin zijn aanwezig 

● Vraag scriptor, voor de link van ons woordje 
○ Sportjes regelen met Maxime 

 
 
Cursus: 

●  bijbestelde lidkaarten 
○ Als er updates zijn, worden ze doorgestuurd naar de cursusjes 

 
 
Scriptor: 

●  Deadline is vandaag/vanavond voor de woordjes 
○ Praeses en Temmer heb ik al 
○ Feest, Cultuur en Sport?  
○ Ten laatste  morgenvoormiddag (voor ik wakker word morgen) Dan ga 

ik alles samen zetten 
● Strakske wordt vrijdag doorgestuurd, normaal maandag worden ze geleverd 

 
 
PR-extern: 

●  Sponsortochten 
○ Laatste zaken worden momenteel afgehandeld 



 
 
PR-intern: 

●  Stories van andere events 
○ Praesidiumleden die zelf posten op het verhaal op insta over andere 

evenementen 
○ Brakjes 
○ Gevoel van stoefgedrag soms 
○ Is de taak en functie van de PR-Intern 
○ BETER: Op uw eigen verhaal posten, WiNA taggen en dan kan WiNA 

eventueel het delen 
 
 

 
 
VARIA: 

● WiNA was duidelijk eerst binnen op de Beiaardcantus (en zeer enthousiast, 
zie foto) 

○  
○ Wel geen bewijs dat Manon eerder binnen was dan Friedrich. 

● Rituele zuuroplossing van de snitches 
○ Opgelost 


