Praesidiumvergadering:
Aanwezig:

Afwezig:
Te laat:

14/05/2020

Robin, Kobe, Victor, Niels, Maxime, Jitse, Jarne, Tippi, Wout, Matthias,
Louie, Weronika, Philippe, Ellen, Florence
Davit, Manon, Mathieu, Segers, Jules
Sander

BEGINT OM 17:00 ( via Zoom )

Praeses:
● Coöptaties
○ Kandidaten:
■ Cultuur:
Louie Desloover
■ Cursus:
Weronika Sadowska
■ Feest:
Florence Delporte
■ PR-Intern:
Ellen Deschacht
■ Sport:
Philippe Muller
○ Stemming via FK Elections platform (FK_Elections) (id=5727)
■ Uitslag:
voor
tegen
onthouding
● Louie
5
4
1
● Weronika
10
0
0
● Florence
10
0
0
● Ellen
10
0
0
● Philippe
7
2
1
○ Vacature 3e Cursus open laten staan of sluiten
■ Eventueel deadline tot zwanenzang
■ STEMMING (vacature terug openzetten)
● VOOR:
3
● TEGEN:
11
● ONTHOUDING:
1
■ Geen derde cursus
● Voordelen voor VM/ comitéleden vastleggen op zwanenzang
● Comités

●

●
●

●

○ Worden nu opengesteld en dan goedkeuring door het praesidium op de
volgende vergadering
○ Quizcomité (onder leiding van Louie Desloover)
○ Galabalcomité (onder leiding van Florence Delporte)
○ Doopcomité (onder leiding van Victor Ronsyn)
○ WWW-comité (onder leiding van Kobe Bleuzé)
○ Lustrumcomité (onder leiding van Niels Van den Bossche) werd reeds
goedgekeurd door het oud praesidium
VM’s / vrijwilligers
○ Worden nu opengesteld en dan gestemd op de volgende vergadering
○ VM Sport
■ Handig voor de sportjes voor extra ervaring
■ Openstellen
○ VM PR-Intern
■ Eventueel voor affiches
■ Normaal maakt elke functie zijn eigen affiches
■ STEMMING:
● VOOR:
5
● TEGEN:
8
● ONTHOUDING:
2
■ Niet openstellen
○ Dev-team
■ Een paar mensen die helpen meeschrijven aan de website
■ Vrijblijvend
■ Iets toegankelijker naar niet-Winezen toe
○ Redactie
■ Een paar mensen die bijvoorbeeld een vaste rubriek kunnen
voorzien
■ Iemand om een omslag te maken
Alle comités/ dev-team/ redactie /… staan open voor zowel praesidiumleden als
anderen
Linten bestellen
○ Wout zijn lint laten bijstekken
■ Ik ben normaal de week van 25 mei in Gent
Google Drive
○ Iedereen krijgt toegang tot zijn mappen en bestanden tegen dit weekend
■ Zelf organiseren via snelkoppelingen in uw eigen drive
○ Alle bestanden steeds op de WiNA drive zetten

■ Ownership overzetten naar WiNA zodat ze niet per ongeluk
verwijderd kunnen worden
● Volgende vergadering: vrijdag 3 juli (+ opkuis)
○ Toestemming vragen aan de permanentie
○ Onder voorbehoud
● Zwanen moeten nog gecontacteerd worden in verband met de datum van de
zwanenzang

Vice-Praeses:
●
Quaestor:
● Begroting WIP
○ Functies die met geld te maken hebben, bereid jullie voor op berichtjes
van mij
○ Stemmen op zwanenzang
● Schulden
○ Praesidium van vorig jaar die praesidium blijft dit jaar: schulden onder de
€100 tegen eind mei.
○ De rest €0 tegen eind mei.
○ Niels volgt dit nog op want ik kan daar nog niet aan
○ Volgende vergadering komt er een volledige regeling omtrent gebruik van
de schulden
○ Toekomstige ereleden kunnen hun positieve schulden gebruiken voor
erelidgeld
IT:
● Emails
○ Tegen de zwanenzang moet alles gereset en overdragen zijn
● Website
○ Nieuwe pagina en achtergrond staat online
○ Op mobile is de achtergrond niet mooi
■ Foto wordt afgekapt
● Samenstellen dev-team (tegen de volgende vergadering)
Schachtentemmer:
● Verbroederingscantus met Chemica

○ Veel positieve feedback van het praesidium
● Verbroedering met GBK inhalen dit jaar
○ Saskia (GBK) zag dit niet zitten wegens drukke agenda
● Dit jaar de nadoop direct na de doop en niet een maand later
● Samenstellen doopcomité (tegen de volgende vergadering)
Cultuur:
● Samenstellen quizcomité (tegen de volgende vergadering)
● Robin stuurt nog voor de kalender
● Activiteit ter vervanging van de Gentse Feesten
○ Nogal kort dag met de huidige situatie
○ Wordt nog voor gekeken
Feest:
● Samenstellen galabalcomité (tegen de volgende vergadering)
○ Iedereen welkom om te komen dabben!
● Geen galabal der wetenschappen met WiNA
● Samenwerking met lustrumcomité belangrijk
○ Beide feestjes zitten in het lustrumcomité
Sport:
●

Bij inschrijving kunnen toevoegen welke sporten men beoefent
○ Bekijken ivm GDPR

Cursus:
● Online overdracht doen met pro-cursussen
○ Reeds gebeurd, sleutels van cursuskot nog niet natuurlijk.
○ Bij eventuele vragen kunnen we bij hen terecht.
● Beginnen mailen naar de proffen (tegen eind mei)
● Boeken bestellen bij Hans (tegen eind juni)
Scriptor:
● Samenstellen redactie
● Enkele opmerkingen over lustrum/lustrumcomité:
○ Suggesties altijd nog welkom
○ Bedrijfjes die je kent waarbij we een goede deal kunnen fixen voor bvb
tenten etc altijd welkom
○ Lustrumweek staat op kalender

● Online zomereditie van ‘t Strakske als Niels tijd heeft
PR-Extern:
● Mail van KPMG gekregen voor een evaluatiegesprek
○ Eind mei/ begin juni
● Mails naar bedrijven zodra de PR-Externmail is overgedragen
PR-Intern:
● Instagram in leven houden (niet meer aan frietje geven)
○ Takeovers waren heel leuk (om te maken en te doen)
● Aankondigingen op de website eventueel terug open zetten
○ Eens bekijken met Jitse

VARIA:
● Ik heb weeral honger
● Victor is blij dat hij niet thuis is
● Sander beslist morgen waar hij werkt
○ Wss Basalt

