
 
 
 

Praesidiumvergadering: 5/11/2019
 

Aanwezig: Robin, Sibe, Junior, Kobe, Sander, Wout, Niels, Louie, Mathieu 
Quentin, Maxime, Wout (moet door om 18u) 
Jasper, Yeti, Florence, Viktor, Lotte, Maarten, Segers, David 

Afwezig: Tippi, Friedrich, Kelly (doop parkwacht) 
Te laat: Manon 

 
 
Praeses: 

● Ledentruien UGent 
○ Ghent University met schild van WiNA op de rug 
○ Verkoop vo Roadshit: deadline 14 november 
○ 30 euro voor een trui 
○ Evenement aanmaken met formulier voor maat enzo 

■ Manon fixt 
○ Kleur: stemming 

■ navy: 7 
■ bordeaux: 2 

○ Mss bestellen in twee kleuren 
● Verbroederingscantus VLAK 

○ in den Delta 
○ met inschrijvingen 
○ limiet: 50 per kring ??? volgens VLAK 
○ betaling annulatiekosten 

■ wordt nog geregeld met VLAK 
● voorstel: VLAK betaalt de annulatiekosten 

 
 
Vice-praeses: 

● Ereledencertificaten 
○ Worden deze week afgewerkt 

● Strakskes aan proffen rond delen 
● Strakskes rond delen aan ereleden (en eventueel opsturen) 

 
 
Quaestor: 

● Financieel verslag doop 
○ Cantus iets meer verlies dan verwacht 
○ Thanks voor geld van de schachtenverkoop 



○ Nathan: in mijn doopjaar waren de schachten gemiddeld een pak 
goedkoper 

○ Nog is merci he 
○ Tippi: ik ben blij hihi 
○ Mathieu: Ik herinner me nog de tijd da 170 euro het maximum was, 

geboden door een zatte Tom die achteraan de zaal zat op een 
plastieken stoel. 

■ en dan het jaar erachter da Apo al direct met zijn geld zat te 
smijten 

■ en nu is dat het gemiddelde 
● Pulls staan op schulden 
● Schachten ook 
● Pizza-avond: 

○ Meer verlies dan verwacht maar cva nog 
 
 
IT: 

● Gotcha status 
○ Wordt binnenkort aan verder gewerkt 

 
 
Schachtentemmer: 

● Om de foefelare toch te vermijden:  
○ Individuele opdrachten enkel voor namen die op het contract staan 
○ Groepsopdrachten voor alle (on)officiële dooppeters/meters 
○ Volgend jaar ook nog eens duidelijk communiceren 
○ Contract zegt duidelijk dat er maar 3 dooppeters/meters mogen zijn 
○ Minder schachten dit jaar waardoor ook mensen meer geld willen 

leggen om nog een schacht te kunnen kopen 
○ ENKEL DE MENSEN OP HET CONTRACT KUNNEN OPDRACHTEN 

GEVEN AAN DE SCHACHTEN 
● Contract van oa Quentin en Maarten moet herbekeken worden met Niels 
● Contracten die later worden herbekeken / geannuleerd 

○ Voor volgend jaar bekijken voor annulatiekosten (percentage vh 
bedrag) 

● Mensen met al drie schachten niet meer bieden (lijst op nadoop) 
○ Volgende week bespreken met Tippi 

● Evaluatie doop: 
○ 2 schachten hebben opgegeven 

■ mss komen ze nog naar nadoop 
○ 2 schachten zijn vroeger vertrokken omdat het te laat werd 

■ niet op voorhand laten weten 
■ wel verkocht maar geen lintje gekregen 



■ deel van de nadoop laten meedoen (binnendeel) en dan officieel 
gedoopt 

 
 
Cultuur: 

● Film avond, momenteel 11 inschrijvingen (dit weekend nog maar 2)  
○ vorig jaar 12 
○ vnv nog beetje reclame maken op clubavond 
○ betalingen fixen met niels 
○ Hoogpraesidium in kelder morgen 16u? 
○ Robin is aanwezig 
○ Poster op insta zetten 

● Quizvergadering vanavond, nog veel werk HELP 
○ Nog redelijk veel vragen moeten opgesteld worden 
○ Inschrijvingen + reclame 

■ vrijdag 
● Reclame bij proffen voor quiz? 

○ Vice stuurt een mail rond dit weekend 
● Testquiz 

○ 11 November  
■ 19 uur aanwezig 
■ 19 uur 30 beginnen 

○ Locatie (schrap wat niet is/was) 
■ Kelder 
■ Back-up plan: Sander zijn kot 

○ Iedereen van het praesidium wordt verwacht aanwezig te zijn 
● Inkomprijs Quiz: 

○ vorig jaar: 5 voor een ploeg 
○ dit jaar: 8 euro voor een ploeg (2 euro per persoon) 

 
Feest: 

●  Galabal 
○ Banner is gemaakt 
○ Momenteel dj’s aan het contacteren 
○ Dit weekend komt het evenement online 

● Ballen-avond 
○ Poster is af 
○ Evenement komt morgen online 
○ Cambio nog regelen 

■ dinsdag 19 november om 16 uur 
■ meteen op Robin zijn kot droppen 

● Thema-clubavond 
○ Suggesties 

■ Minecraft, Disney, …, (Microsoft) 



Sport: 
● Evaluatie IFT 

○ Volleybal 
■ 3 van 6 wedstrijden geworden 

● W: Blandinia, GBK, VPPK  
● V: VLK, ML&VEK, VRG 

■ 4de in de poule (7 teams totaal) 
■ Wrs 3de geweest in andere poule 
■ Zit zeker weer potentieel in 

○ Basketbal 
■ 2 van de 6 wedstrijden gewonnen 
■ 5de in de poule 
■ Jammer van chemica nipt verloren 
■ Wrs 3de geweest in de andere poule(GBK was derde) 

○ Tafeltennis 
■ 3de geworden in poule van 4 
■ Jammer genoeg niet van geografen gewonnen anders 

doorgestoten, hebben het wat laten liggen 
○ Watersportbaanloop 

■ Resultaten nog niet online 
■ Wel decent bij de heren 
■ Junior kapot 

○ Zwemaflossing 
■ Laatste in de reeks 
■ Wat moeten scharten met externen enzo 
■ Schachten die wouden waren extern.. 

○ Praesidiumkamp 
■ Ja vertel maar 
■ 2 van 3 wedstrijden gewonnen 

● Bij WiNA account maken, vraag over welke sport beoefenen 
○ GDPR eens controleren hierop 

● Kickertoernooi 
○ atm 10 teams 
○ nog wat reclame maken 
○ Alexandra haar inschrijving wordt nog bekeken 

● IFK Voetbal 
○ 13 november tegen VRG (volgende woensdag) 

● Vergadering met mede-wetenschapsportjes op 11 november 
○ Over zwemmarathon en beetje 12 urenloop 
○ proberen er te op tijd te geraken voor de testquiz 

 
 
 
 



Cursus: 
● Nog een aantal cursussen die gereserveerd klaar liggen 
● Lidkaarten geprint en worden momenteel verdeeld 

 
 
Scriptor: 

●  Strakske 1 
○ “Historische foto is teleurstellend” - Davit 
○ Sorry twas last minute bladvulling 

● Deadline reminder vrijdag 29 november 
● Wordt ook gelezen door proffen 

○ Ietske properder maken 
○ Wist ik niet sorry. Komt in orde! 

 
 
PR-extern: 

●  Quizprijzen 
○ momenteel nog niet echt veel 

■ oa. kasteelbier en wat sponsortochtdingen in natura 
○ kheb vandaag nog eens rondgestuurd 
○ Kben er mee bezig, komt goed 
○ Ook kijken voor een aantal grote prijzen voor top 3 

 
 
PR-intern: 

●  SD-kaart weer vergeten (3de keer al) 
○ Thnx Robin :) 

 
Milieu: 

● Er is een groep gemaakt voor de milieu’s van de wetenschapskringen 
● Verspilling van eten op de doop: schachtenpap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VARIA: 

● https://www.youtube.com/watch?v=1rCv7tAkrp8 
○ Hehe ik wou dit er ook in zetten xoxo 

● @Cultuur & Feest: 
○ Have fun op functie activiteit 
○ De rest kom zuipen in ovpt of ga naar VEK openingsfuif als je ons 

kapot wil zien 
● De Flair zet 100% in op clickbait omtrent de Sint 
● beiaardcantus aftermovie is online 
● Niet pikkel of pekkel, de juiste term in het AN is ‘Fietsstandaard’ 

○ Junior mong, we hebben dat vorige week al besproken 
● Vlaggenstok succesvol terug gepikt  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rCv7tAkrp8

