
 

 
 
 

Praesidiumvergadering: 19/11/2019 
 

Aanwezig: Manon, Robin, Niels, Louie, Tippi, Wout, Maxime, Basile, Sibe, Kobe, 
Mathieu, Junior, Friedrich 
Victor, Yeti 

Afwezig: Quentin 
Te laat: Sander (winkel), Kelly (Sint-Amandsberg), Maarten 

 

Praeses: 
●  DGFB 

○ Hebben we antwoord op de deur, ruit, lamp en groot-vuil-situatie? 
i. Mail moet nog gestuurd worden 

○ Groot-vuil is weg 
● Mogen wij FK cantus doen? 😇 

○ Volgende week dinsdag (dus op clubavond) 
○ Vanaf tweede deel 
○ 3 personen 

1. Manon 
2. Robin 
3. Louie 
4. ( Kelly, Niels, Wout, Tippi, Mathieu ) 

● Vanavond veel reclame maken voor Massacantus om in te schrijven 
○ Ook eens vragen aan andere wetenschaps-senioren 
○ Zondag sluiten de inschrijvingen op de WiNA website 

Vice-praeses: 
●   

 

Quaestor: 
● Financieel verslag 

○ Kickertoernooi 
■ Staat niet in de begroting blijkbaar :p 
■ Iets meer verlies dan verwacht 

○ VLAK Cantus 
■ Minder verlies dan verwacht 
■ Bere goedkoop 

 



 

● Subsidies status? 
○ Niels is er volop mee bezig 
○ Alle tickets zo snel mogelijk binnen brengen 
○ Ticketje van het printen voor de quiz meteen aan Niels bezorgen 

● Kassa voor bitterballen is gemaakt 
● Kassa voor de quiz wordt morgen gemaakt 

 
 

IT: 
● Vorige week besproken/gekozen filter staat nu ook online op de website 
● Inbox verkracht door de login 

○ Keer zien of ik de login kan updaten 
● Wintermarkt 

○ Mensen die kerstversiering hebben die gebruikt kan worden? 
■ Breng wel niet de beste stuff van uw grootmoeder mee. 
■ Bezorgen aan Mathieu 

○ Plant Your Campus 
■ Boompjes verkochten lijk zot 
■ WiNA heeft dus 50 euro aan boompjes 

● Ongeveer 3 euro per persoon 
● Komt op de schulden 

■ Bordje aanpassen: ‘WiNA Praesidium 19-20’ 
 
 

Schachtentemmer: 
● Evaluatie verbroederingscantus 

○ Eerste deel, direct alle fantastische liedjes erdoor xD  
■ Kan geen kwaad, tweede deel was toch al zwart gat 

○ Epische cantus 
○ VLAK heeft zich ook geamuseerd 

● Nadoop, reclame maken 
○ Bericht al geplaatst in eerstejaarsgroep 
○ Voorlopig nog maar 1 persoon ingeschreven 

 
 
 
 
 



 

Cultuur: 
● Mensen in comités en eigenlijk in het algemeen: 

○ Als ge deel uitmaakt van quiz comité, www comité of eender welk 
ander ding dan wordt er verwacht dat ge er tijd in steekt en u best voor 
doet 

○ Bij de quiz heb ik al genoeg gehoord hoe Sander en Nathan basically 
alles moeten doen 

○ Het feit dat voor de tafelrondes afgelopen weekend nog moest 
rondgevraagd worden is ook echt zielig  

● Quiz 
○ UITVERKOCHT WOOP WOOP!!!! 
○ Straks kelder gesloten voor Quiz-comité 
○ Voorbereiding: 

■ Kobe fixt handjes bij de Prime 
● Morgen tussen 10u en 11u30 en anders 

donderdagmiddag 
■ Manon fixt vat en bekers 

● Staat al in de kelder 
● 400 bekers 

■ Drankplateaus?? 
● Niet echt nodig 

■ Feestjes fixten sauzen en drank in Makro? 
● Gefixt 

■ Hotdogs fix ik donderdag in Delhaize 
● 16 zakken van 10 sandwichen 
● 34 potten van 5 worsten 
● Totale prijs rond 45 euro 

■ Welke vuurtjes en pot gebruiken we voor hotdogs (geen 
ervaring met hotdogs maken)? 

● Vuurtjes en potten staan in de kelder 
■ Kasteelbier hebben we genoeg 
■ Alcoholvrij bier verkopen uit kleine kelder? 

● Gratis gekregen, pure winst 
■ Vast tafelschema ipv los vorig jaar? 

● Vast tafelschema 
● Overzicht uithangen aan de inkom 
● Mensen die komen quizen en mensen die voor de 

zuipbeker aparte plekken  
○ Geen onderscheid maken 

■ Ik heb volgende documenten gemaakt (probeer deze te 
bezorgen tegen morgen aan Kelly om af te printen): 



 

● Lege antwoordbladen 
● Oplossing Bladeren 
● Reglement met sponsors 
● Prijslijst gefixt met quaestor 
● Puntenlijst met ploegen 
● Shiftenlijst, waarover later meer 
● Team namen bladen 

○ Maxime en Mathieu fixen via LaTeX 
■ Alle vragen zijn buiten nog wat tweaks af 
■ Drie tafelrondes zijn ook af, eentje per drie rondes 
■ Tekst nog met Robin afwerken 

● Vanavond nog en morgen 
■ Presentatie is hopelijk bijna af (HELP) 

○ Shiften 
■ Staan allemaal online 
■ Quizcomité: verbeteren, presentatie 
■ Manon is zaalverantwoordelijke 
■ Shiften aan de bar zijn fluïde 

● Zelf zien waar er veel volk nodig is 
● Ook voor blaadjes op te halen, telkens mensen 

aanduiden 
● Shiften straks toch vast leggen 

○ Drankprijzen 
■ Pinten aan 1.5 euro, 4 voor 5 euro 
■ Frisdrank aan 1 euro 50 

○ WiNA Merchandise verkopen 
■ Bladen fixt Robin 

○ Voor de zuipbeker, goed bijhouden 
■ A3 blad afdrukken 
■ turven met alcoholstift 
■ Communiceren in het begin van de quiz 

● Altijd uw teamnaam zeggen als je voor zuipbeker gaat 
● WiNA goes Lieven Scheire 

○ Jeffrey last minute afgezegd, gelukkig snel kunnen doorverkopen 
○ Iedereen buiten Junior heeft betaald, ergo Junior trakteert praesidium 

● WiNA goes to GUHO 
○ Dit weekend inschrijvingen open en evenement aanmaken 
○ Reclame maken voor GUHO op quiz met flyers en poster en vermelden 

dat we goedkope kaarten verkopen om samen met WiNA te gaan 
○ Open voor niet WiNA-leden 
○ Prijs voor de kaarten nog niet bekend, wordt later nog gezegd 

■ Hangt er vanaf hoeveel kaarten we aankopen 



 

Feest: 
●  Thema-clubavond: 

○ Help, er is nog altijd geen thema 
■ Flugel avond 

● Promo op Flugel vragen aan Kevin 
● Fluo-Flugel avond 

○ Eventueel blacklight 
● Robin praat vanavond eens met kevin 

● Ballen-avond 
○ Alles is gefixt 
○ Payconiq zal aanwezig zijn 

■ Zorg zeker voor een betaalbewijs 
■ Laat ze gewoon hun gsm tonen na betaling 

● Datum op affiches is een ding 
 

Sport: 
● Evaluatie IFK Voetbal 

○ WiNA vs VRG (3-1) 
○ 11 man is overrated 

■ geëindigd met 10 man 
● Evaluatie IFK Minivoetbal (team 2) 

○ Switch zodat 1ste team makkelijkere tegenstander heeft 
○ We hebben ze laten winnen met 1-13 

● Mag er later toegekomen worden op de clubavond van 26 november voor de 
rugby-initiatie? 

○ Dat is oke 
● Evaluatie kickertornooi 

○ Opmerkingen? 
■ tweede plaats, sad sad 

● proficiat aan Blokkie en Segers wel 
■ Blijkbaar klopt de topscoorders niet 

 

Cursus: 
● gsr 2e hands boeken verkoop 

○ Wa is juist de bedoeling? 
■ Voorlopig doen we geen tweedehands boekenverkoop 
■ Gewoon sturen dat we het niet doen 

○ Eventueel eens bekijken voor volgend jaar 
■ Vooral contractueel moet dat bekeken worden 



 

● Mail over interne audit 
○ Heel vaag allemaal 

 

Scriptor: 
●  Deadline volgend strakske: Volgende vrijdag!!!! 29 november voor 

middernacht 
○ Wees op tijd 
○ scriptor out 

 

PR-extern: 
●  quizprijzen: 

○ hebben we nu: 
■ kasteelbier 
■ ekart 
■ lockdown 
■ makro 
■ vitamientje B 
■ standaard boekhandel 
■ van onszelf (metalen potten van WiNA 80 etc.) 

○ ben ik mee bezig 
■ delhaize 

● gent sterre had niets meer 
■ mediamarkt? 
■ cb? 

● Vanavond eens vragen 
○ Tippi heeft nog wat shit in de kleine kelder gelegd 
○ In principe heeft iedereen nu wel iets, maar ik zou graag de diversiteit 

nog wat vergroten 
○ Prijs voor de zuipbeker 

■ Kasteelbier en Cuvée de Trol 
 

PR-intern: 
● Weekmeel laten nalezen 
● Foto’s altijd snel online, super goed 
● Nieuwspagina op de website wordt al lang nie meer gebruikt 

○ Eventueel vervangen door ‘algemene informatie’ pagina 
■ Fix met Mathieu 

● Roadshow volgende week woensdag 
○ Manon stuurt door 



 

 
 

VARIA: 
● 2 Quizzen en trip naar Lieven Scheire organiseren in één week is niet goed 

voor de gezondheid -> Abces in de keel en zware antibiotica 
● Frietjes? 

○ Met mayo of zo 
○ Liever met mayon 
○ Bitterballen??? 

○  



 

 
 


