Crisisvergadering Corona:
Aanwezig:

12/03/2020

Robin, Niels, Mathieu, Louie, Kobe, Basile, Sibe, Davit, Sander

Huidige stand van zaken (12/3 17u30):
● Momenteel 399 besmettingen (3 doden)
○ Vandaag 87 nieuwe besmettingen officieel bevestigd
● VKV last alle activiteiten voorlopig af tot en met zaterdag 4 april
● UGent schakelt zoveel mogelijk over naar online lessen
○ In lessen die blijven doorgaan in de lokalen moeten studenten
minstens een meter afstand houden van elkaar
○ Sommige gebouwen ook in lockdown
■ Onder andere S5
● Overpoort
○ Delta is tot nader order gesloten
○ Nog geen andere maatregelen tot nu toe
■ Afwachten wat Stad Gent doet
Afgelasting evenementen:
● GBK Verbroederingscantus
cancelled
○ Annulatiekosten CB?
■ Nog niet bevestigd
○ Annulatiekost betalen
○ Factuur vragen en doorsturen naar het FK
● Galabal der Wetenschappen
cancelled
○ Betrokken personen regelen alles voor de annulatie
● IFK Badminton Dubbel
cancelled
● Nacht der Wetenschappen
cancelled
○ Annulatie is afgerond
● Clubavond
cancelled
● Spelletjesavond
cancelled
○ Cancellen lokaal (Manon fixt)
○ Misschien verplaatsen naar weken na de paasvakantie ipv andere
cultuuractiviteit
● IFK Hockey
cancelled
● Foute Top 84
cancelled
● Statutaire vergadering
cancelled
● Bierbowling
cancelled
○ Annulatiekosten?

■ Hopelijk ons voorschot terugkrijgen
■ Tippi kijkt hiervoor
● Fifa 20 Tornooi 2v2
???
○ Cancellen lokaal
○ Eventueel laten online doorgaan?
○ Samenzitten met Quentin om dit te bekijken
● Clubavond
cancelled
● Sporttornooi der Wetenschappen
cancelled
○ Is hier een lokaal aan gekoppeld?
■ Manon checkt dit nog eens
● Verbroederingscantus der Winezen
???
○ Nog eens bespreken met de andere kringen
● WiNA’s Wacky Weekend
???
○ Annulatie en eventuele kosten worden bekeken
○ Wachten op antwoord
○ Ook eens vragen aan Jorn
○ Morgen situatie opnieuw analyseren
Gotcha
● On hold zetten en uitstellen tot na de paasvakantie
● Mathieu zet bericht op event
Brede linten dragen
● Totaal verbod op het dragen van brede linten van WiNA
○ Tot en met zeker 4 april
● Dunne linten zijn toegestaan
Kelder afsluiten
● Zeus heeft gisteren avond al meteen haar kelder gesloten voor iedereen.
● Handgel is aanwezig, reinig uw handen sowieso bij binnen en buiten gaan
● Kelder volledig afsluiten vanaf deze avond (donderdag 12 maart 19 uur 30)
○ Enkel hoogpraesidium heeft nog toegang indien noodzakelijk
Cursuskot
● Volledig cursusdienst ligt stil tot nader order
Praesidiumvergaderingen
● Allemaal geschorst tot aan de paasvakantie
WiNA Gaming
● Er komen een aantal evenementen aan om online te spelen
○ Minecraft en ook andere games

