Praesidiumvergadering
11/09/2020
Auditorium A3, S9

18h30 - 22h00

Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Jitse, Weronika, Victor, Matthias, Niels, Ellen,
Philippe

Te laat:

Tippi, Wout, Florence

Afwezig

Jarne

VOLGENDE VERGADERING:

23/09/2020 - 21h00

S9, Auditorium A3

Praeses:
● Vergadering sluiten
○ Unaniem gestemd om te sluiten
● Goedkeuring verslag 03/07 (zwanenzangvergadering)
○ Unaniem goedgekeurd
● Goedkeuring verslag 31/07 (coöptatievergadering)
○ Unaniem goedgekeurd
● Voorstelling Coronaplan
○ 1 plan om het hele jaar te kunnen gebruiken
○ Dit wordt regelmatig geüpdatet
○ Er komt een coronapagina op de website met alle informatie hierrond
○ Unaniem goedgekeurd
● Kalender overlopen
● Praesidiumweekend
○ Wordt uitgesteld tot wanneer de coronamaatregelen het toelaten
○ Het praesidium kiest dan samen een nieuwe datum
● Introductiedag
○ Draaiboek is bijna afgewerkt (enkele kleine details nog)
○ Donderdag 17 september wordt alles overlopen met het praesidium
■ Vergadering om 14u30
● Pop-up bar @S9

● WiNA-dag 1
○ Pop-up bar vanaf 14 uur
○ Open bar vanaf 18 uur
○ Eventueel iets van snacks voorzien
● Studiepeter en -meter avond / Pasta-avond
○ Zeer lastig om zelf coronaproof pasta te maken
○ Studiepeter en -metergedeelte verplaatsen naar clubavond
○ Pastagedeelte valt weg
● Mattermost
○ De oude Facebookgroep voor het praesidium werd verwijderd
○ Overleg met de facultaire dienst onderwijsondersteuning en de OC’s
■ Mattermost promoten vanuit de opleidingen
■ Enkel voor studenten, niet voor professoren/assistenten
● LaTeX night
○ Donderdag week 4
○ LaTeX wordt gebruikt in alle richtingen
○ Enkel wiskunde heeft hier voldoende uitleg over in de lessen
○ Idee: de belangrijkste concepten uitleggen en eventueel wat templates
voorzien
○ Eventueel kijken om drank te voorzien
● Transitie naar VZW
○ FV t.o.v. VZW
■ Als VZW ben je juridisch beter ingedekt
● Bijvoorbeeld tegen faillissement
● Momenteel is iedereen hoofdelijk aansprakelijk
■ VZW geeft WiNA een identiteit
● Bijvoorbeeld contracten kunnen als WiNA ondertekend
worden
● Momenteel staan contracten op naam van de persoon die ze
ondertekend heeft
■ VZW heeft (kleine) jaarlijkse administratiekost
○ BTW-plichtig t.o.v. niet BTW-plichtig
■ BTW-plichtig zorgt voor heel wat administratie en kosten voor een
boekhouder
■ BTW-plichtig is niet echt nodig voor WiNA
○ Idee: WiNA wordt VZW zonder BTW-plichtigheid
○ Stemming: Unaniem goedgekeurd om het idee verder uit te werken
■ Scenario wordt uitgewerkt door het hoogpraesidium

● Praesidiumvergaderingen zullen niet steeds op dinsdag doorgaan
○ De geplande vergaderingen staan op de kalender
Vice-Praeses:
● Ereleden
○ Er zijn er momenteel 12
○ Nog heel wat ereleden wachten de coronamaatregelen voor de activiteiten
af
● Ereledenactiviteit
○ Normaal gezien voor 2e semester
○ Proberen zeker te laten doorgaan
Quaestor:
● Financieel verslag juni, juli, augustus
○ Geen activiteiten, enkele basisuitgaven
○ Niet failliet, joepie!
● Schulden
○ Max € 200
○ Betaling via cash of overschrijving.
○ Jassen staan er al op. Mondmaskers en andere zaken zullen volgen
● Lidgeld
○ Nog niet betaald: Tippi, Wout, Jarne, Matthias, Weronika, Philippe
■ Kan ook via schulden als jullie dat willen
○ Online systeem
■ Payconiq werkt goed
■ Momenteel 50 leden
● Ticketjes
○ Vanachter naam + event opschrijven
○ Binnen twee weken in bakje leggen (vakje quaestor, bakje ticketjes)
○ Ook foto van trekken
○ Ticketje kwijt = geen terugbetaling!
● Kilometervergoeding
○ Kilometervergoeding bedraagt € 0,2/km
○ Probeer te vermijden of Cambio te gebruiken.
● Cambio
○ Wanneer er een auto nodig is kan je kijken om een cambio te gebruiken
○ Zeker op tijd aanvragen
■ 3 weken op voorhand
○ Iemand van het HP kan dit dan verder regelen

● ID Printer
○ Eventuele aankoop ID printer voor lidkaarten
○ Zal rond de € 1000 liggen.
■ Dit is minder dan 3 jaar huren dus als dit langer dan 3 jaar meegaat
is dit voordelig
○ Stemming: Unaniem goedgekeurd
● Kelder printer + scanner
○ Kostprijs rond de 50 euro
○ Subsidieaanvragen zijn online
■ Onder andere ticketjes moeten gescand worden
○ Bedoeld voor kleine dingen te printen en in te scannen
○ Printer + inkt is normaal subsidieerbaar
○ Unaniem goedgekeurd
● Begroting
○ De corona maatregelen veranderen zeer snel daardoor zullen we de
begroting per semester stemmen
○ Minder cursussen + hervorming, wel meer inschrijvingen
○ Helemaal anders dan andere jaren. AKA moeilijk
■ Geen cantussen
■ Ander concept evenementen
■ Meer eigen organisatie
○ Stemming begroting eerste semester
■ Zondag komt er een stemming op FK elections
○ Budget lustrum eventueel herzien

IT:
● Corona pagina
○ Heeft al vorm
○ Aanwezigheidslijsten moeten er nog op komen
○ Toegang voor het praesidium om te controleren
● Mattermost pagina
○ Er komt nog een reglement over de mattermost
● Verder werken met het redesign van de website
○ Uitbreiding van het PR-Externgedeelte
○ Deftige uitwerking van een sportgedeelte
● Backups site
● Ik wil een pagina met een lijst van alle ingeschreven, thanks! Xoxo - Quaestor

Schachtentemmer:
● Infomoment eerstejaars omtrent doop / studentenleven
○ 1 oktober 19u in A0
○ Wordt ook via Bongo gelivestreamd
● Voordoop
● Doop
○ Kan niet doorgaan in normale vorm
○ Nieuw concept:
■ Vier activiteiten in het kader van sociaal engagement
■ Minstens twee activiteiten meedoen om gedoopt te worden
■ Later één gezamenlijke activiteit in het teken van groepssfeer
○ Schachtenverkoop blijft wel doorgaan
■ Op een clubavond
○ Nu zondag vergadering om dit uit te werken
○ Als we blijven vasthouden aan de huidige formule, gaan we elk jaar
minder volk trekken
■ Dus nu misschien de moment om deze formule om te gooien
○ Stemming: Unaniem goedgekeurd
■ Doopcomité werkt het concept verder uit
● Nadoop
○ Zal wegvallen
○ Eventueel tijdens 2e semester
○
Cultuur:
● Verbroederingsactiviteit VLAK
○ Geen antwoord meer op gehad
○ Ook niet het moment om nu te organiseren (corona)
● Quiz
○ Nog iemand interesse?
○ Gaat sowieso door
○ Opsplitsen over 2 lokalen. Momenteel nog een probleem mee
■ Origineel gepland voor A3 en multimediazaal
● Multimediazaal is niet toegestaan
■ Code rood → Digitaal
○ We proberen ASAP een testquiz in te plannen:
■ Eventueel op zondag?
○ Meer info volgt op latere vergaderingen

○ Eventueel kijken voor een concept dat werkt in een auditorium
■ Dan kunnen A0, A1, … ook gebruikt worden
Feest:
● Openingsfuif
○ Geannuleerd wegens Corona
● Feestactiviteiten op clubavonden in de CB
○ Alternatieven voorzien voor in de pop-up bar @S9
● Galabal
○ Organiseren zoals normaal
○ Ook alternatief voorzien
■ Opties tot annulatie in het oog houden
Sport:
● Verbroederingsactiviteit Hermes
○ Gepland op 7 oktober
○ Baseball met jenever
○ Beachvolleybal
○ Voetbal
○ Kosten: drank en huur terrein
○ Plan: 15 tegen 15
○ Coronamaatregelen in verband met sport nog eens doornemen
● Karting / lasershooten
○ Nog eens bespreken met Jarne
● IFK/IFT
○ Nog geen nieuws
Cursus:
● Eerste evaluatie online cursusverkoop
○ Eerste verzending gebeurt dinsdag
○ Daarna dagelijks zodra het besteld is
● Systeem voor makkelijker aan examenvragen te komen (ideeën?)
● Cursus besturingssystemen
○ Pdf was verkeerd doorgestuurd
○ Veel geluk dat de drukker gereageerd heeft dat het verkeerd was
● Optionele boeken
○ Aanbieden via een groepsaankoop?
○ AI: A modern approach
○ Eens horen bij Hans of dit mogelijk is

Scriptor:
● Infostrakske
○ Nalezen staat online, don’t forget
● Deadlines strakskes semester 1
○ 1 okt
○ 29 okt
○ 26 nov
● Mensen die iets willen schrijven voor in ‘t Strakske, sturen naar Niels
PR-Extern:
● Is Kasteelbier al gefixt? Want ik wil dat opnieuw fixen.
○ Alles van vorig jaar is geregeld, ze komen een bak leveren. Dus voor dit
jaar kunde da opnieuw proberen fixen idd.
● Quizprijzen? Overzicht?
● Sponsors bevestigd:
○ AcademicLabs
○ Barco
○ Belfius
○ o2o
○ DEVOTEAM
● Teach for Belgium
○ Contract nog maken
○ Wel workshopavond, mix van Leiderschapsvaardigheden en sociale
ongelijkheden, 29/03/2021
● Mini-sponsortocht voor mezelf, eerste of tweede week van academiejaar
● Bierhandel
○ Nog geen reactie
● Broodjes introductiedag
○ Nog geen reactie
● Studant
○ Is niet komen leveren vandaag
● Donderdag nog meeting met een sponsor
PR-Intern:
● Facebook banner
● Presentaties introductiedag
● Wekelijkse presentaties semester 1
○ Robin probeert via de OC en de faculteit te regelen dat dit mag

Lustrum:
● Geen lustrumactiviteiten in semester 1

VARIA:
● Robin is TikTok verslaafd. Hij zit blijkbaar in de gay categorie...
○ Flo en ik ook!!!
● De groetjes van Manon

