
 

Praesidiumvergadering 
3 juli 2020 14:30 - 16:45 
S9, A3 

 
 

Aanwezig: Matthias, Philippe, Tippi, Weronika, Wout, Niels, Victor, Jarne, Jitse, 
Maxime, Robin, Kobe 

Afwezig: Ellen, Florence, Louie 
Te laat:  

 

Praeses: 
● Goedkeuring vorig verslag 

○ Unaniem goedgekeurd 
● Voordelen VM’s, comitéleden en vrijwilligers 

○ Net als praesidiumleden krijgen deze allemaal een gratis Guido gids 
○ Eventueel samen gaan drinken 

■ Later, want dat mag nog niet 
● Verkiezen van VM’s en comitéleden 

○ Stemmen via FK Election (id=6409) 
○ Doopcomité 

■ Victor (voorzitter), Tippi, Robin, Wout, Philippe, Ellen, Gerwoud, 
Luc 

■ Stemming: 
● Voor: 11  
● Tegen: 1  
● Onthouding: 0  

○ Galabalcomité 
■ Florence (voorzitster), Wout, Robin, Maxime, Timon, Ellen 
■ Stemming: 

● Voor: 12  
● Tegen: 0  
● Onthouding: 0  

 
 
 
 

http://election.fkgent.be/


 

○ Quizcomité 
■ Louie (voorzitter), Robin, Maxime, Nathan, Maarten Van Hoecke 
■ Stemming:  

● Voor: 12  
● Tegen: 0  
● Onthouding: 0  

○ WWW-comité 
■ Kobe (voorzitter), Robin, Jitse, Weronika, Victor 
■ Stemming: 

● Voor: 12  
● Tegen: 0  
● Onthouding: 0  

○ VM Sport 
■ Quentin 
■ Stemming: 

● Voor: 12  
● Tegen: 0  
● Onthouding: 0  

● Vrijwilligers: 
○ Dev-team 

■ Victor 
● Unaniem goedgekeurd 

○ Redactie 
■ Weronika 

● Unaniem goedgekeurd 
● Verkiezing milieuverantwoordelijke 

○ Tippi 
■ Unaniem goedgekeurd 

● Mattermost 
○ Heel gemakkelijk als iedereen het gebruikt 
○ Regelmatig duimpjes zetten dus controleer dit regelmatig 
○ Bedoeling: uitbreiding naar de rest van WiNA 

■ Wordt volgende weken bekeken 
● Guido / lidkaarten 

○ Vorige week contract getekend en guidogidsen besteld 
 
 
 
 



 

○ ISIC-kaarten 
■ Internationale studentenkaart 
■ Kost ons geld dus voorlopig nog niet gedaan 
■ Nieuwe optie: 

● Wij zetten een link online en studenten krijgen de kaart aan 
halve prijs, met €2 commissie voor ons 

● Altijd voordelig voor ons dus gaan we doen 
● Lidgeld 

○ 12 euro 
○ Guidogidsen gratis voor alle eerstejaars 

● Dragen van WiNA linten 
○ Aan het begin van de lockdown werd het dragen van (brede) WiNA linten 

in het openbaar verboden 
○ Dit verbod wordt nu opgeheven 

■ Het dragen van WiNA linten (brede of smalle) is terug toegestaan 
● Praesidiumweekend 

○ Vrijdag 11 sept (16 uur) tot zondag 13 sept (12 uur) 
■ Meer info volgt later nog 

○ Corona-maatregelen: 
■ Voorlopig maximum bubbel van 15 

● Weekend enkel voor praesidium 
■ Indien de bubbel zou vergroten 

● Pro-praesidium welkom vanaf zaterdag 12 sept (17 uur) 
● Aantal jaren functie gedaan bij WiNA = Aantal jaren welkom 

op praesidiumweekend na laatste functie 
■ Indien de bubbels verkleinen 

● Annulatie van praesidiumweekend 
● Later proberen inhalen 

○ Vorige jaren vergadering op vrijdagavond en eventueel zaterdagnamiddag 
■ Zodat de vrijdagavond gewoon chill is 
■ Vergadering dit jaar op vrijdagavond 

● Zodat zaterdag chill is en niet vergaderen met een kater 
○ Prijs: 

■ Praesidium: normaal rond de €45 
■ Pro-praesidium: wordt later vastgelegd 

● Kelder en cursuskot blijven gesloten 
 



 

Vice-Praeses: 
● Ereleden contacteren 

○ Wordt de komende dagen aan gewerkt 
● Nog ereledencertificaten van dit jaar die bezorgd moeten worden 

 

Quaestor: 
● Regeling omtrent schuldensysteem 

○ Uitleg schulden 
○ Schulden enkel voor praesidium, geen comitéleden meer 
○ Limiet op 200 euro 

■ Vanaf 200 euro worden transacties geblokkeerd 
○ Aankoop van schachten komt NIET op de schulden 
○ Zorgt hopelijk voor minder problemen en belangrijk als we een vzw willen 

worden. 
○ Update opkuisen schuldensysteem: 

■ Al veel schulden weg 
■ Enkel nog leden met positieve schulden die eventueel erelid 

worden 
■ Nog een paar kleintjes + Basile en Alexandra 

● Kga die eens opbellen 
● Ticketjes 

○ Neem er ALTIJD een foto van 
○ Binnen de twee weken in het bakje van de Quaestor (kleine kelder) 
○ Naam en evenement/reden/… achteraan op het ticket 
○ Wordt dan terugbetaald via schulden of overschrijving 
○ Belangrijk dat ge dat niet kwijtraakt want dat is nodig voor de subsidies. 

■ Kwijtraken is geld niet terug! 
● Cantussen 

○ Prijs:  
■ Praesidium aan 10 euro (op water cantussen is gratis) 
■ Gratis voor Temmer, Cantor en Hoogpraesidium. Behalve als ze 

kapot gaan en hun functie niet meer kunnen uitvoeren, dan wordt 
de cantus eventueel wel aangerekend. 

○ Via schulden? -> Ten laatste laten weten tegen 16u (als cantus begint op 
het normale uur) 
 
 



 

 
○ Prijs voor leden verhogen naar €13? 

■ Prijs van CB verhoogt met +-€20 per vat 
■ Eventueel onderscheid maken tussen cash en payconic 
■ Mogelijks in Overpoort extra ‘coronataks’ 
■ Conclusie: voorlopig blijft het €12 

● Als er extra kosten bijkomen, opnieuw bekijken 
● Begroting 

○ Eerste versie begroting klaar (volledig jaar) 
○ Onzekerheid over evenementen in eerste semester 
○ Moet gestemd worden door praesidium 

■ Stemming zondag online 
 

IT: 
● Nieuw design website 
● Iedereen heeft zijn rechten 
● Ledenbeheer wordt zo snel mogelijk gefixed.  
● Iedereen zijn mail is gereset behalve Temmer en Praeses 
● Mattermost + eduroam werkt niet 

 

Schachtentemmer: 
● Asap DC vergadering 

○ Bespreking eerstejaarswerking + eerstejaarsactiviteit 
○ Ideetjes hiervoor doorsturen naar Victor 
○ Plan: Voordoop I en II samenvoegen 

■ Vervangen door 1 toffe activiteit 
● Verbroederingscantussen 

○ Momenteel gesprekken met Hermes en Chemica 
■ Wegens drukke planning ziet het er niet zo goed uit 

 

Cultuur: 
●   

 



 

Feest: 
● Galabal 

○ Binnenkort samenzitten met galabalcomité 
○ Galabal enkel met WiNA, dus niet samen met de andere wetenschappen 

● Openingsfuif 
○ Voorlopig enkel beneden, niet in de Lounge 

● Goede ideeën voor thema’s doorsturen naar de feestjes 
 

Sport: 
● Strava-groep van WiNA eventueel onderhouden 
● Samen fitnessen (eventueel met korting) 

○ Eens voor informeren 
● Sportpagina op de website met uitleg over activiteiten en uitslagen 
● Vragen bij het inschrijven welke sporten ze uitoefenen om gemakkelijker sporters 

te vinden 
 

Cursus: 
● Uitwerking verschillende plannen omtrent Corona 

○ Eventueel samenwerking met Standaard Boekhandel voor online systeem 
○ Bij voorkeur toch zeker een deel on campus verkopen 

 

Scriptor: 
● Zomerstrakske? 

○ Eventuele planning: midden augustus 
○ Tippi voorziet een quiz 

■ En vervolg van het sprookje? 
● Infostrakske 

○ Mailen naar de opleidingscommissie fysica voor de herorganisatie van de 
bachelor 

○ Vragenlijst praesidium opstellen in de komende weken 
● Nog iemand nodig die graag covers maakt 

 



 

PR-Extern: 
● Teach for Belgium 

○ Workshop? 
● Meeste sponsors van vorig jaar al vernieuwd 

○ Al beginnen zoeken naar nieuwe 
● Sponsortocht wordt niet meer gedaan 

○ Ter vervangen mailt de PR-Extern naar de sponsors van de vorige jaren 
○ Als je mogelijke sponsors kent in uw omgeving/familie, zeker laten weten 

 

PR-Intern: 
● Instagram levendig houden? 

○ In juli heeft dit minder nut en is dit ook lastig 
○ Eventueel in september terug opstarten 
○ Wachtwoord veranderen 
○ In principe mag heel het praesidium hierop maar let op met wat je erop zet 

 

Lustrum: 
● Lustrumcomité 

○ Niels, Wout, Robin, Manon, Florence, Maxime, Quentin 
○ Binnenkort vergaderen 
○ Al gestuurd naar de decaan 

■ Antwoord redelijk positief 
■ Enkele contactpersonen gekregen 

● Lustrumweek 
○ Week na de paasvakantie, van dinsdag tot dinsdag 
○ Zware week voor het hele praesidium 

● Lustrumcantus geleid door lustrumcomité 
 

 

VARIA: 
● Iedereen wil cantussen 

○ Vanaf het weer op een normale manier mag 
● Aldi heeft ripoff Desperados, vrij goedkoop 
● Mensen pissen door Victor zijn raam 


