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Door de corona-problematiek is het op dit moment erg moeilijk om activiteiten ver op
voorhand in te plannen. De situatie kan constant veranderen en WiNA wil zich hier
graag in de mate van het mogelijke op voorbereiden. In dit document proberen we
een duidelijk plan te presenteren over wat WiNA zal doen in de verschillende
situaties.
We leggen de nadruk op drie grote groepen binnen het ledenbestand van WiNA:
- Eerstejaars (met nadruk op de ontgroening)
- Laatstejaars (met nadruk op de zwanenzang)
- Ereleden (met nadruk op de ereledenactiviteit)
Uiteraard probeert WiNA steeds het beste te doen voor al haar leden. Tijdens deze
corona-tijden is dit echter niet altijd mogelijk.

Cantussen
In juli heeft WiNA twee cantussen gepland:
- maandag 6 juli
CB, grote zaal
- vrijdag 24 juli
CB, grote zaal

20 uur 30
20 uur 30

Er is ook nog de Cantus der Wetenschappen op 10 juli. Deze wordt niet opgenomen in dit
document, omdat hier verder overleg voor nodig is met de andere wetenschapskringen.

Hieronder overlopen we de verschillende scenario’s en hoe elk scenario wordt
aangepakt.
Een cantus kan ‘normaal doorgaan’ wanneer voldaan is aan volgende twee voorwaarden:
- Er mogen minstens 75 personen aanwezig zijn op de cantus.
- Er kan op een aangename manier gecantust worden.

Scenario 1
Corona-maatregelen zijn genoeg versoepeld zodat beide cantussen normaal
kunnen doorgaan.
Scenario 1a
Zwanenzangcantus en Zwanenzangdiner kunnen normaal doorgaan.
Ontgroening (buiten gedeelte)
Zwanenzangdiner:

ma 6 juli 13 uur
ma 6 juli 18 uur

Gentse binnenstad
Amadeus

Zwanenzangcantus
ma 6 juli 20 uur 30
+ ontgroening / lintoverdrachten praesidium

CB, grote zaal

Vacantus
+ na-ontgroening

CB, grote zaal

vrij 24 juli 20 uur 30

Scenario 1b
Zwanenzangcantus kan doorgaan, maar het Zwanenzangdiner niet.
De cantussen gaan door zoals in scenario 1a.
Het Zwanenzangdiner wordt geannuleerd. Als tegemoetkoming, mogen de zwanen
gratis naar de Zwanenzangcantus komen.

Scenario 2
Corona-maatregelen zijn niet genoeg versoepeld om de eerste cantus normaal
te laten doorgaan. De tweede cantus gaat wel normaal door.
Ontgroening (buiten gedeelte)

ma 6 juli 13 uur

Gentse binnenstad

Zwanenzangdiner:

vrij 24 juli 18 uur

Amadeus

Zwanenzangcantus
vrij 24 juli 20 uur 30
+ ontgroeningen / lintoverdrachten praesidium
Vacantus

geannuleerd

De na-ontgroening zal plaatsvinden op de nadoopcantus.

CB, grote zaal

Scenario 3
Corona-maatregelen zijn niet genoeg versoepeld om beide cantussen te laten
doorgaan.
=> ten vroegste een cantus in september.
Voorlopig heeft de UGent de tweedekansexamenperiode gepland tot en met
zaterdag 12 september. WiNA zal pas daarna terug cantussen inplannen.
Zwanenzang
● Kijken naar een nieuwe datum in het begin van het semester voor de
Zwanenzangcantus
● Zwanenzangdiner gaat eventueel nog door voorafgaand aan de
Zwanenzangcantus

Ontgroening
● Buiten gedeelte
● Officieel deel

ma 6 juli 13 uur
ma 6 juli 20 uur

Gentse binnenstad
Online

● Na-ontgroening: op de nadoopcantus

Vacantus
=> geannuleerd
Lintoverdrachten nieuw praesidium
De lintoverdrachten voor het nieuwe praesidium zullen doorgaan op het
praesidiumweekend (indien dit kan doorgaan).

Ereleden
Annulatie ereledenactiviteit 19-20
De ereledenactiviteit voor de ereleden van het academiejaar 2019-2020 zal niet
meer ingehaald worden tijdens de zomervakantie. Dit omdat we geen mogelijkheid
zien om een gepaste activiteit te organiseren. Deze activiteit zal dus helaas niet
meer doorgaan.
Vergoeding
WiNA heeft beslist geen terugbetalingen te doen van het erelidgeld, zowel
gedeeltelijke als volledige terugbetalingen. Ereleden van het academiejaar 19-20 die
volgend jaar terug erelid willen worden, krijgen een korting van 25% op hun nieuw
lidmaatschap vanaf zilver. De prijs van het lidmaatschap zal het komende
academiejaar ook niet stijgen.
Standaard prijs

Prijs voor ereleden van
het academiejaar 19-20

vanaf 15,00 euro

vanaf 15,00 euro

Zilveren erelidmaatschap

40,00 euro

30,00 euro

Gouden erelidmaatschap

75,00 euro

56,25 euro

Platina erelidmaatschap

120,00 euro

90,00 euro

Steunend lidmaatschap

