
 
 
 

Praesidiumvergadering: 03/03/2020 
 

Aanwezig: Manon, Robin, Niels, Kobe, Sander, Tippi, Friedrich, Quentin, Louie 
Maxime 
Apo, Yeti, Davit,  

Afwezig: Mathieu (OTA Insight), Wout 
Te laat: Basile, Sibe 

 

Praeses: 
● Certificaten 12-uren cantus 

○ Wanneer worden die uitgedeeld? 
■ Nog 3 moeten ondertekend worden 

● Liggen op Manon haar vakje 
■ Manon verspreidt deze 

● Coöptatie voor PR-Intern 
○ Veel gezaag op gekomen aangezien niet volledig statutair 

■ Statuten verkeerd geïnterpreteerd 
● Ze zijn heel vaag, dat wordt opgelost 

○ STEMMING over coöptatie; 
■ VOOR: 8 
■ TEGEN: 0 
■ ONTHOUDING: 2 

● Truien 
○ Momenteel nog geen antwoord gehad 
○ Manon brengt dit in orde 

 

Vice-praeses: 
● Statuten 

○ Statutaire vergadering 
■ Praesidium verplicht aanwezig 
■ Leden mogen voorstellen doen en opmerkingen geven 
■ Woe 25 maart 18 uur 

● Evenement aanmaken op fb 
■ Voorstellen en bespreken van de statutenwijzigingen 

● 23 maart info-avond van het FK over VZW’s 
 



Quaestor: 
● Financieel verslag: 

○ LAN 
■ Iets minder verlies dan verwacht 
■ Wel veel minder verlies dan vorig jaar 

○ 12-uren cantus 
■ Veel minder verlies dan verwacht 

○ Frituurfestijn 
■ Veel minder verlies dan verwacht 
■ Ook geen vat moeten betalen 

○ Momenteel zijn we veel beter bezig dan de begroting en ook beter dan 
vorig jaar 

● Update schulden 
○ Eind maart onder de €150 

● Lustrumvergadering straks: kelder gesloten 
● Aankoop kleine kar voor onder frigo 

○ Bebruikt op lan, blijkbaar handig 
■ Kwam van tentoonstellingen 

○ Afmetingen nog onderzoeken en prijs 
○ Wieltjes van de frigo zijn kapot 

 

IT: 
● LAN 

○ Poorten specifiek aanvragen en niet voortgaan op voorgaande historie 
met aanvragen & specifieke apparaten 

■ Gaf internetproblemen 
■ Mea culpa 

○ Sterk verminderde (lees: geen) opkomst vergeleken met vorig jaar 
■ 120-ish naar wss 65-70 -ish 
■ LoL of Minecraft, voor de rest niets 
■ Facebook veeeeel vroeger online, mensen moeten teams 

zoeken, dit vraagt tijd 
■ LDW vroeger lokaal voor reserven 

● SEMESTER 1 
■ Voorstel: 

● LDW naar eerste semester 
● Organisatorisch overnemen met WiNA 

 
 



■ Kringen met simultane evenementen helpt de zaak natuurlijk 
niet. 

● Kan beter op vlak van praesidium 
○ Zeker berichtje sturen als je niet kunt 
○ Overnemen met de WiNA? 

■ Andere IT’s beetje incapabel 
●  kuch stenen kuch 

○ Ik denk dat hij Geologen bedoelt 

■ Voorstel voor betere opkomst: 
● Naar 1e semester verleggen 

○ Werkte bij quiz 
○ 1e semester is wel sowieso al druk, nie? 

■ Swappen met iets da minder volk nodig 
heeft eh 

● Ander samenwerkingsverband (?) 
○ @volgend senior-vice paar: Datum vastleggen in September om 

problemen met professor & lokaal te vermijden. 
○ Grote merci aan Robin, Louie, Friedrich en ieder die meegeholpen 

heeft. 
● Gotcha 

○ 1 week vertraging: Week 5 t.e.m week 10 (zonder paasvakantie) 
○ Spuitjes zijn gefixt en liggen in de kleine kelder op de bureau 

■ Verkopen aan euro 

Schachtentemmer: 
● 12 uren cantus  

○ Diploma’s lagen nog op Manon haar vakje tijdens de cantus 
○ Diploma’s tekenen en uitdelen 
○ Voor volgend jaar: 

■ Lijst bijhouden vanaf deel 1 wie mee cantust voor de diploma’s 
○ Volgende jaren misschien in de grote zaal doen 

■ Kleine zaal vrij krap en heel erg vies 
● Schachtendiner  

○ Praesidium is ook uitgenodigd om na het diner een gratis vat te ledigen 
 

Cultuur: 
● Evenementen staan online 
● Morgen lijstje maken voor drank voor spelletjesavond 
● Morgen ook informatie zoeken omtrent die boottochtjes 



Feest: 
●  Foute top: 

○ Editie is aangemaakt op site 
■ Wel nog brak, dus snel fixen 

○ Reclame beginnen maken 
● Galabal 

○ Opkuis: 
■ Screenshot v Manon zegt “iedereen blijft voor opkuis”. Da 

betekent dus zo’n 55-ish man voor op te kuisen. Realistisch dus 
zo’n 40 man. Hoeveel shit moet er daar wel niet 
gekuisd/weggedaan raken da? 

■ Zeker ook goed coördineren 
■ Voorstel: elk feestje stuurt zijn eigen kring aan voor een deel 

van de opkuis 
○ Diner voor het galabal 

■ Is er interesse in het praesidium? 
● JA: 0 
● NEE: 7 

■ Geen diner 
○ Busdienst 

■ Eerste bus komt aan om 21 uur 
■ Laatste bus voor de praesidia 

○ Prijzen op de banner kloppen niet 
■ Basile fixt 

● Evaluatie Frituur-avond 
○ Heel lekker 
○ Kwart na 1 alles op 
○ Opkuis: 

■ Altijd frituurolie in flessen en dan naar containerpark 
■ Afspreken met Kevin dat het frituurvet eerst kan afkoelen 

 

Sport: 
● Boulderen 

○ Vorig jaar is Jonathan nog aan het rondbellen geweest de avond zelf 
(naar Nathan enzo) om te vragen of hij mocht trakteren in naam van 
WiNA na het klimmen of niet, mss spreken we dit nu best gewoon op 
voorhand af 

■ Er mag 1 getrakteerd worden van WiNA achteraf 
 
 



● IFK Voetbal 
○ 3-1 verloren tegen Hermes 

■ Laatste seconde tegendoelpunt 
■ Veruit de beste wedstrijd dat WiNA gespeeld heeft 
■ Deftige opbouw en voetbal 

○ Veel mensen die elkaar niet kenden kennis met elkaar gemaakt 
● IFK Badminton 

○ Maarten heeft 2de plaats gehaald 
● IFK E-sport 

○ Al twee mensen die meedoen aan mario kart 
○ Nog veel plaats, inschrijven maar! 

● SDW 
○ Food: Burgers, partysnacks & Kaaskrokketen 
○ Met flesjes bier gewerkt in plaats van tap 
○ Kelder gebruiken om aantal dingen te zetten erna (oa: diepvries) 

● 12 urenloop 
○ Thema: Egypte 
○ Food: Pasta bolognaise & pesto, party snacks & kaaskrokketen 

● Pimp your campus 
○ Momenteel nog maar 1 loper gevonden 
○ Eventueel schachten fixen?? 

 

Cursus: 
●  Sleutel 

○ Louie zijn sleutel hing gewoon nog aan het cursuslokaal 
○ Sleutel verliezen kost enorm veel geld 

■ Kost wordt door de persoon zelf betaald 
 

Scriptor: 
● Scriptor heeft niet veel stem dus niet te veel verwachten 
● Strakske in tweede deel van deze week ipv eerste deel aangezien druk 

weekend plus ziek geweest. Sorry voor de vertraging 
 

PR-extern: 
● Boze mail naar Barco gestuurd want factuur was nog niet betaald 
● Jobavond 

○ Reclame op facebook gemaakt 
 



Onofficiële PR-intern: 
● Let erop dat de camera op een activiteit blijft. Ook al ben je zelf geen foto’s 

aan het trekken.  
○ Ook foto’s genomen in andere cafés 

● Camera lag ook nog gewoon in de kelder onbewaakt 
 

 
 

VARIA: 
● Intern houden van serieuze discussies 
● Iedereen de groetjes van Xeno 
● https://schrijfassistent.be/index.php 

○ Da leest u tekstjes na enal, dus handig voor lijk alles 

●  

○ Hoezo is sneeuwwitje nog een sprookje als een prins blijkbaar een 14 jarige 
binnendraait 

■ Of uit de originele versie waarbij de prins haar lijk & kist op probeert te 
kopen. 

■ Ik weet iets heel ergs geks 
● Niels' trauma aan openbaar vervoer 
● Mensen zin om vanaf 20u vogelkastjes en bijenhotels te maken voor op de 

campussen te zetten? (@ UFO) 
https://www.facebook.com/events/198331174892662/ 

● Pico Coppens van de kampioenen is veroordeeld voor openbare dronkenschap 
● Op rustige avonden zakken eendjes af naar de ovp om frietjes te eten  

https://schrijfassistent.be/index.php
https://www.facebook.com/events/198331174892662/

