Praesidiumvergadering:

06/05/2020

Overdrachtsvergadering
Aanwezig:

Afwezig:
Te laat:

Manon, Robin, Niels, Kobe, Mathieu, Sibe, Sander, Jitse, Louie, Wout,
Tippi, Matthias, Victor, Maxime, Jarne
Weronika, Davit, Segers
Quentin

BEGINT OM 18:00

Praesidium 19-20
Praeses:
● Praesidiumactiviteit
○ In juli
○ Doodle aanmaken na de examens
■ Laatste week van juni
○ Ideetjes:
■ Amadeus of bbq
■ Eventueel bbq in de tuin bij Mathieu
■ Picknick achter S9 (zal wss praktisch niet simpel worden als we
nog niet in S9 binnen mogen)
○ Quaestor kijkt voor budget
● Evaluatie verkiezingen
○ Heel vlot verlopen
○ Totaal aantal stemmen: 76
○ Communicatie van de exacte tijdstippen was wat brak
○ Er was geen kiesreglement (ook niet statutair verplicht)
● Alternatief voor de zwanenzang?
○ Nog niks concreet uitgewerkt
○ Wel al de ontgroening aangepast (langer buitendeel)
○ Scenario wanneer er enkel mag gecantust worden in kleine groep?
■ Moet nog uitgedacht worden
○ Zeker de maatregelen van de overheid verder opvolgen en indien
nodig tijdig annuleren (zie annulatiekosten CB)
● Sleutels van de kelder

Vice-Praeses:
● Misschien een ereledenactiviteit in juli
○ Indien dit mogelijk is tenminste
○ Sowieso komt er nog iets voor de ereleden van het afgelopen jaar
○ Georganiseerd door Manon en Robin
● Zwanenzangdiner
○ Rondsturen naar de zwanen
○ Informeren bij Amadeus voor reservaties
Quaestor:
● Financieel verslag academiejaar
○ Boekhouding nog niet volledig afgewerkt
○ Beide semesters waren financieel beter dan verwacht
● Schulden
○ Iedereen die niet herverkozen is, moet zijn schulden volledig afbetalen
■ Zo snel mogelijk regelen met Niels
● Terugbetaling galabaltickets
○ Doorsturen naar de quaestor

IT:
● Overdracht met Jitse al bezig
● Alle rechten en mailboxen worden in de loop van de week gefixt
● WWW
○ Geen mail meer gehad van CJT omtrent terugbetaling

Schachtentemmer:
● Bierbowling
○ Geannuleerd en volledig terugbetaald
○ Het geld moet wel nog opgehaald worden!
■ Nog eens mailen om dat over te schrijven
■ Robin zoekt kopies van de papieren
● Ontgroening wordt aan gewerkt
○ Valt op 6 juli (als alles goed gaat)
● Cantus der Wetenschappen
○ vrijdag 10 juli
○ Manon als praeses en Tippi als temmer

Cultuur:
●

Instagram takeovers
○ Nog mensen van het nieuw praesidium die een takeover willen doen?
■ Laten weten aan Sander
● Cultuur zijn is niet goedkoop
○ Aanwezigheid wordt verwacht, maar kost telkens wel wat geld
○ Eventueel een vergoeding vanuit WiNA
○ Wordt verder besproken met het nieuw praesidium

Feest:

Sport:
●

FK 12 urenloop gewonnen
○ Dus ook een vat gewonnen met alle kringen :)
■ Een vat VTK-traantjes!

Cursus:
● Retour
○ Moet nog gebeuren
○ Gepland 20 mei, 10u30 verzamelen
● Overdracht
○ Cursuskot later (obviously)
○ Mail kan wel nu al (tijdelijk met meer dan 3 er op dan)
● Guido materiaal in het cursuskot
○ Blijft voorlopig nog staan
○ Moet later nog verdeeld worden over de kringen

Scriptor:
● Verbeteren hopelijk morgen. Tis de laatste keer!
● Nalezen door het oud praesidium nog
● Deze week nog publiceren online

PR-Extern:
●

Factuur KPMG moet nog geregeld worden
○ Al een paar keer doorgestuurd maar telkens een probleem mee
○ Nog geen antwoord op laatste mail
● Nog een betaling van Kasteelbier nodig
○ Moet ik nog eens voor kijken met Niels

PR-Intern:

VARIA:
● Da vorig overdrachts-verslag was mooier :(
● Rond af pls
● AFRONDENNNNN <3 GAAN WE VOLGENDE WEEK VERGADEREN IK
BEN HET BEUUUUUUUUUU

Praesidium 20-21
Praeses:
● Coöptaties openstellen
○ PR-Intern, Cultuur, Sport, Feest en Cursus
○ 2 of 3 Cursussen?
○ STEMMING :
■ Tweede Cursus:
● VOOR: 10
● TEGEN: 0
● ONTHOUDING: 0
■ Derde Cursus
● VOOR: 6
● TEGEN: 4
● ONTHOUDING: 0
■ PR-Intern:
● VOOR: 10
● TEGEN: 0
● ONTHOUDING: 0

■ Cultuur:
● VOOR: 10
● TEGEN: 0
● ONTHOUDING: 0
■ Feest:
● VOOR: 10
● TEGEN: 0
● ONTHOUDING: 0
■ Sport:
● VOOR: 10
● TEGEN: 0
● ONTHOUDING: 0
○ Coöptaties stemmen: donderdag 14 mei (vergadering om 17 uur)
● Instagram takeover
○ Als je wil, sturen naar Sander
● Opstaan om 9 uur :)
Vice-Praeses :
Quaestor:
● Begroting tegen eind mei (eerste draft)
IT:
● Pagina voor nieuwe studenten
○ Mensen die contactpersoon willen zijn, stuur naar Robin of Jitse
○ Hopelijk deze week online
● Achtergrondfoto op de website vervangen/verwijderen
○ Huidige achtergrond gestemd door het oud praesidium
○ Nieuwe pagina veranderen
○ Nog bespreken met beide praesidia
● Nieuwe statuutvoorstellen op de WiNA-website plaatsen
○ Eventueel op de statutenpagina
Schachtentemmer:
● Lintjes checken
○ Robin komt nog in de kelder en laat iets weten
● Ontgroeningen op vacantus?
○ Er is geen denk ik :’(
○ Bespreken op de zwanenzang

Cultuur:
Feest:
Sport:
Cursus:
Scriptor:
● Redactie
○ Volgende week bespreken
PR-Extern:
PR-Intern:
● Nieuwsberichten op de website terugbrengen bij actievere PR-Intern?
○ Volgende week bespreken zodra we een PR-Intern hebben
○ Eventueel een nieuwe tab maken voor aankondigingen zodat de
contactgegevens blijven staan

VARIA:
● Ik ga jullie missen - Sander
● Veel succes aan het nieuwe praesidium - Segers
● Merci aan het oude praesidium - Weronika

