Praesidiumvergadering:
Aanwezig:

Afwezig:
Te laat:

26/11/2019

Robin, Maxime, Wout, Tippi, Mathieu, Junior, Sibe, Niels, Manon,
Louie, Kobe, Kelly
Victor, Arno, Jitse, David, Gerwoud
Basile, Quentin
Sander, Friedrich

Praeses:
● Vatenslag reminder + praesidiumactiviteit
○ goedkope pizza’s fixen
○ drank breng je zelf mee
○ locatie: kelder
○ WiNA schenkt twee bakken in de kelder
○ eventueel Wii + mini LAN party
○ iedereen laptop meebrengen
○ tussen 16uur30 en 17 uur in de kelder
■ kelderbrakken start al om 10 uur smorgens !!!
● Iedereen aanwezig op kerstfeestje?
○ iedereen iets meebrengen van drank
○ volgende week zondag in de kelder
○ secret santa wordt nog meegedeeld
■ Manon fixt
○ vanaf 17 uur iedereen welkom, tegen 18-19 uur iedereen aanwezig
● 5 mensen nodig voor Roadshow
○ van 11 tot 14 uur, telkens per twee
■ 11 tot 12: Manon en Maxime
■ 12 tot 13: Kobe en Louie
■ 13 tot 14: Tippi en Kelly
○ nog beetje reclame maken, ook vnv op clubavond
○ deadline inschrijvingen: donderdag
● Zaal LDW nog te regelen

Vice-praeses:
● Ereledencertificaten afgerond en worden momenteel uitgedeeld
○ Manon moet deze nog tekenen
■ Idem vice
○ Nieuw ontwerp a.d.h.v. een LaTeX-template
● Demonstratie nieuwe kelderverlichting
○ Arduino om via het internet te controleren komt nog
● We hebben een tv
○ Verzekeringen eens checken
● Hebben wij nu een BV als erelid?
○ Voorlopig nog niet, wel al gemaild

Quaestor:
●

Financieel verslag
○ Bierkoning/Ballenavond
■ Iets meer verlies dan begroot
● Ook wel meer bier gezet dan voorzien door restvat
oudezakkencantus
○ Quiz
■ Wachten op nog een factuur van de brouwer en UGent
■ Wss meer winst dan verwacht
● Subsidies
○ Nog wat extra dingen zoeken om zeker over de limiet te zitten
● Begroting sem 2?
○ Al vier maanden klaar, enkel nog wat details afwerken
■ Ereledenactiviteit moet nog begroot worden

IT:
● Nieuwe pagina op de wiki om LaTeX-templates op te plaatsen
○ Check uw dm’s
○ Ben nog steeds voor een GH repo tbh, but ok
● Geen ongelukjes meer (hopelijk) bij het verzenden van weekmeel
● Nieuwsberichten zijn nu vervangen door algemene info
● Gotcha
○ Geen vooruitgang want thesis moet vooruit voor presentatie binnen 2
weken
● Login
○ Open gedaan, half uur op gevloekt, dan terug naar thesis

● Wintermarkt
○ Shiftenlijst komt nog online
■ Door elkaar met andere verenigingen
○ Posters zijn gemaakt en worden opgehangen

Schachtentemmer:
● Nadoop
○ Ontbossingetjesss
■ Potjes van Sander en Kelly
■ Wout en Maxime zijn het vergeten, volgende week dus
■ Segers en Florence donderdag op de cantus
○ Wees verkleed
■ Schachtjes functie geven
■ Ad pistums voor wie stout was
■ Nog iets met kerst
○ Slaapplek voor schacht?
○ Gelegenheidscodex is gemaakt, moet enkel nog geprint wordt
○ Ideetje om mensen ad pistum te roepen als ze eens iets misdaan
hebben
■ Heel de corona ad pistum !!!!
○ 4 schachten laten zich nadopen
■ 1 schacht die slaapplek nodig heeft, kan bij Arno crashen
● Douchen kan bij Kelly
● Evaluatie bierkoning
○ Proficiat @Tippi want ze leeft nog

○
○ Ik weet niet veel meer
● Loopt de limiet door van de doop (max 3 schachten per persoon)
○ Limiet loopt door, max 3 schachten in het algemeen
○ Lijst maken met het aantal schachten per persoon

Cultuur:
● Quiz
○ Was geslaagd
○ Veel positieve commentaren
○ Balpennen vergeten te fixen
■ Volgend jaar regelen via sponsors
○ Veel bier gedronken: 80 liter
■ Zuipbeker was dus wel een succes
○ Hotdogs: 10 potten over
■ Iets minder verkocht dan vorig jaar
■ Worden doorverkocht aan de GBK
■ Reclame maken op voorhand op het evenement
○ Eventueel op voorhand vragen of je voor de zuipbeker wilt gaan of niet
■ Teams die voor de zuipbeker gaan, storen soms de serieuze
quizzers
■ Volgend jaar op controleren dat iedereen zich gedraagt
○ Volgend jaar meer nootjes voorzien
■ En eventueel ook chips verkopen
■ Ideetje: kaas en salami
● Wel veel werk
○ Mss verbieden om eigen drank of eten mee te brengen
■ Zoals een eigen pot nootjes
○ Shiften waren moeilijk te vullen maar uiteindelijk met genoeg volk alles
kunnen doen
■ Soms wat drukker
○ Te weinig bekers, volgend jaar kijken voor herbruikbare bekers
○ Nog eens een evaluatie met het quizcomité doen voor volgend jaar
● Lieven Scheire
○ Super leuk, heel interessant en grappig
○ Na het optreden nog even gebabbeld met Lieven
○ Lieven was zelf ooit een gedoopt lid bij WiNA
○ Foto laten signeren voor in het lokaal uit te hangen
● Reclame maken voor GUHO
○ Momenteel 5 inschrijvingen
○ Tickets tussen 2 en 4 euro
■ Prijs wordt bepaald zondag
● Instagram posts voor cultuurevenementen

Feest:
● Ballenavond
○ Bitterballen juist opgeraakt, kaasballen klein beetje over
○ 1000 van elk
○ Wiki aanvullen
● Fluo flugel
○ Dit weekend nog eens een berichtje plaatsen ivm de dresscode
○ Robin kijkt nog voor de blacklight en fluoverf enzo
○ Shiften van 9 tot 12
■ drankkaart: 5 euro voor 4 flugels

Sport:
●

Rugby-initiatie
○ Waarom is da door geen enkele kring doorgegeven aan FK?
■ GBK heeft het nog vlug geregeld
■ Nu is het in orde
● IFK minivoetbal
○ WiNA1 vs Blandinia (4-2)
○ Was goed met soms mooie combinaties, 4-0 eerste helft
○ Dus we zijn op beide voetbal IFK’s door naar volgende ronde!!
○ feestje
● Zwemmarathon
○ 4/12 van 19u tot 22u
○ Goeie zwemmers zeker doorverwijzen naar ons (ookal is het voor 1-2u)
○ Vanaf 18u30 kan je omkleden
○ Geen verplicht dames halfuur
○ Schachten zitten op guidorolling
● IFK badminton
○ Laatste IFK van het 1ste semester (9/12)

Cursus:
● Retour
○ volgende week als Hans terug uit verlof is
● Cursussen voor 2e semester al allemaal verzameld?
○ Mails nu beginnen rondsturen
■ deadline: 5 december
○ Herinneringsmail: na de kerstvakantie
● Massacantustickets verkopen tijdens permanenties?
○ Verkopen op clubavonden en in de kelder, geen extra permanenties

Scriptor:
● Deadline wanneer? DEZE VRIJDAG
● Strakske wanneer? Kwil ze zondag doorsturen.
○ Eind volgende week doorsturen, woensdag
○ Praesidium leest dit weekend om te controleren
● Van wie moet ge nog woordjes?
○ Iedereen behalve sportjes (thanks sportjes)

PR-extern:
●

infoavond Nexios
○ datum:
■ 13/2
■ 17/2
■ 24/2
■ 2/03
■ 4/3
■ 5/3
○ Best in februari, week van de 17de: 17 februari dus :p
○ Normaal terug met gratis eten
○ Posten in de groepen op fb van de masterstudenten
● Nog iets gehoord van da career center
○ nope

PR-intern:
●

vergeet uw SD-kaarten niet !!!!

WWW-comité:
● Iemand die een banner maakt, dit weekend een evenement online plaatsen

VARIA:
●

eindejaarspuzzel ADIV (Belgische militaire dienst)
○ https://m.mil.be/nl/artikel/mission-impossible
○ iemand goesting voor hier met een paar man op te zoeken?
○ ge moogt dus samenwerken en tis tot februari da ge kunt indienen
○ warning!: tis echt kaka moeilijk*

