Praesidiumvergadering:
Aanwezig:

Afwezig:
Te laat:

31/03/2020

Manon, Robin, Niels, Mathieu, Sibe, Kobe, Jitse, Louie, Wout
Maxime, Tippi, Sander
Segers
Friedrich, Quentin, Basile

WEGENS HET CORONAVIRUS: VERGADERING ONLINE VIA JITSI

Praeses:
● Post plaatsen op facebook omtrent verlenging van de maatregelen
● Verkiezingen
○ Kiesvergadering: dinsdag 28 april 2020
○ Kiescomité:
■ Mathieu, Sander, Manon
■ Straks groep maken en online stemsysteem uitwerken
○ Verkiezingsdag:
maandag 4 mei 2020
○ Aantal vacatures per functie vastleggen
■ Cursusjes van 3 naar 2
● Aantal shiften is momenteel te veel, kan verminderd
worden
○ VOOR
7
○ TEGEN
4
○ ONTHOUDING
3
● Geen tweederde meerderheid behaald
○ Volgend jaar opnieuw 3 cursussen
● Proefproject WiNA Gaming
○ Momenteel draait dit zeer goed
■ Veel positieve commentaren
■ Ook veel studenten uit WiNA richtingen aangetrokken die
normaal niet zo betrokken zijn bij WiNA
■ Nu wel iets populairder wegens Corona quarantaine
○ Bedoeling om nu te stemmen of we hier met WiNA officieel mee
doorgaan
○ Consequenties:
■ De nieuwe WiNA server zal meer power moeten hebben
● Resulteert in een duurdere server

■ GEEN extra last op het praesidium
● Organisatie van Gaming events gebeurt door vrijwilligers
■ Buiten de server, geen financiële kost voor WiNA
● WiNA Gaming werkt zonder uitgaven en zonder
inkomsten
○ STEMMING:
■ VOOR:
15
■ TEGEN:
0
■ BLANCO:
0
○ Robin werkt de organisatie nu concreet verder uit

Vice-praeses:
● Ereledenactiviteit
○ Misschien in de zomervakantie nog iets plannen
● Statuten:
○ Eerste versies publiek gemaakt en al heel wat feedback ontvangen
○ Ondertussen bezig aan versie 3

Quaestor:
● WWW
○ Wat te doen met huisje?
■ Zomervakantie volgeboekt
■ Eind september is een optie maar heeel druk voor praesidium
■ Eerstejaarsweekend?
■ Later in sem 1 kan ook ofc
■ Weekend in 1e en 2e sem?
○ Locatie afzeggen en zomerweekendlocatie zoeken?
○ STEMMING WWW nog inhalen of niet?
■ VOOR:
3
■ TEGEN:
6
■ BLANCO:
6
○ WWW 2020 gaat niet door
● Financieel verslag helft semester 2
○ Winst gemaakt
○ Eventuele financiële kosten die nog kunnen komen
■ Annulatie cantuszaal CB
■ Annulatie galabal
■ Annulatie WWW
■ Truien
● Robin haalt deze op uit de kleine kelder

● Schulden
○ Eind maart onder de 150 euro
○ Einde paasvakantie onder de 100 euro
○ DC en/of iedereen die geen praesidium meer gaat doen eind april alle
schulden afbetalen
● Galabaltickets
○ Mensen kunnen deze niet meer binnen brengen in S9
○ Foto doorsturen van gescheurde ticket doorsturen?
■ Heel makkelijk om te cheaten
■ Volgend jaar identificatienummer laten opzetten
○ Beter plan: foto doorsturen van ticket met naam op geschreven
■ Daarna terugbetaling
● Subsidies die we kunnen ingeven
○ Server
○ Wieltjes voor onder de frigo
○ Ideetjes doorgeven aan Niels

IT:
● WiNA site aanpassingen:
○ Duidelijke link naar de Gaming website
○ Nieuw type activiteit op de kalender: ‘Gaming’

Schachtentemmer:
● Ontgroening
○ Verschillende mogelijkheden afh. van wat mag en niet mag??
○ September ofzo wetewel; maybe zwanenzang ofzo kwn help imma cry
○ in de statuten staat dat mensen ontgroend moeten zijn om op te komen
voor cantor, dus cantorverkiezing doen vóór de ontgroening zou
schachten van dit jaar uitsluiten, is iets om rekening mee te houden
■ Misschien uitzondering dit jaar wantja het is een
UITZONDERLIJK jaar
○ Poll bij de schachten:
■ Momenteel max 10 schachten die kunnen op 6 juli
○ Eventueel optie: Zwanenzang en ontgroening samen
■ Deel1: ontgroening
■ Vanaf deel 2: zwanenzang
○ Voorlopig voorstel: zwanenzang en ontgroening op maandag 6 juli
■ Manon fixt zaal
■ Robin fixt Amadeus en zwanen
■ De verkozen praeses bestelt de linten

Cultuur:
● Mss via Netflix party samen naar een film kijken
● Misschien online spelletjesavond via WiNA Gaming?
● Eens de opties bekijken, ideetjes op Slack plaatsen

Feest:
● Foute top toch laten stemmen?
○ En dan afspeellijstje maken ervan via Spotify
○ Of afspeellijst op Youtube
○ Wout zet stemmingen open
○ Dan de uitslag live spelen in Discord eerst

Sport:
● 12 urenloop
○ Officieel afgelast, geen last op de kringen
○ Alle voorbereiding zet ik op wiki voor volgend jaar
● Strava
○ Loopprestaties (en andere sporten) delen met elkaar
○ Quentin maakt een groep aan
○ Online eens delen
○ https://www.strava.com/clubs/WiNA

Cursus:
● Retour uitgesteld tot alles terug normaal is
● Robin is nog een paar mensen hun cursus aant fixen
○ 1 persoon kwam deze reeds ophalen
○ 1 persoon vroeg om het op te sturen (fixed)
○ Niels houdt betalingen via overschrijving van deze cursussen in het
oog
○ Thanks Robin en Niels
■ Robin en Niels nieuwe cursusduo fwa!!!!

Scriptor:
●

Merci voor de stukjes en om na te lezen!

PR-extern:
● Nog 2 facturen die betaald moesten worden (nog niet te laat voorlopig)
○ Niels?
■ Nog niks binnen gekregen
● Bijleshuis
○ DIe antwoordden niet meer
■ Kobe fix!

PR-intern:
● Delen van online evenementen
● Banner aanpassen op de Facebook pagina

VARIA:
-

Wie zou er zo allemaal opkomen eig
- Veel mensen :p

