Praesidiumvergadering
23/09/2020
Auditorium A3, S9
Aanwezig:

21h00 - 22h10

Robin, Kobe, Maxime, Jitse, Victor, Philippe, Tippi, Wout, Florence,
Jarne, Niels,

Te laat:
Afwezig

Weronika, Ellen, Matthias

VOLGENDE VERGADERING:

28/09/2020 - 21h00

S9, Auditorium A3

Praeses:
● Goedkeuring vorig verslag
○ Unaniem goedgekeurd
● Introductiedag
○ Zie apart verslag
● WiNA-dag 1
○ Zie apart verslag
● WiNA-bar
○ Kleiner maken en dichter tegen het gebouw zetten
○ Samenzitten met de decaan om een permanente pop-upbar te voorzien
achter S9

Vice-Praeses:
● Kan er iemand goed linten naaien?
● Binnenkort beginnen met mails naar de proffen te sturen
Quaestor:
● Al 268 leden (Ongv 6 nog niet op de website)
○ Vooral eerstejaars, weinig ouderejaars
○ Als je mensen kent die vorige jaren afkwamen, maar nu niet meer, stuur
hen dan een keer

● COVID 19 premie van 250 euro van stad Gent
● Aankoop ID printer ga ik nu voor kijken. Twas druk met corona
● Eventuele aankoop eigen scanner voor wish systeem.
○ Max 100 euro
● Financiëel verslag
● Mondmaskers komen op de schulden

IT:
● Status redesign website
● Bug: activiteiten staan twee uur later op de DSA site
○ ASAP FIXEN !!!
○ Probleem zit bijna zeker bij het FK
■ Druk zetten als het niet gefixt geraakt
● Mattermost kanaal voor eerstejaars als er geen facebook groep wordt voorzien
● David heeft nog teveel rechten op de website

Schachtentemmer:
● Stadswandeling morgen
○ 2 inschrijvingen voorlopig
■ Niet veel reclame gemaakt
■ Ook naar het praesidium toe was er niet veel communicatie
○ Weerbericht geeft regen
○ Eventueel verzetten naar week 2?
■ Week 2 is infomoment dus naar week 3
○ Eventueel gratis consumptie voorzien
■ Was niet zo duidelijk
■ Tegen binnen twee weken beter uitwerken
● Infomoment eerstejaars
○ Voorlopig afgekeurd maar zonder echte reden
○ Robin fixt met DSA
● Doop
○ Nog niet veel nieuws over, volgende week hopelijk vergadering met DSA

Cultuur:
●

Filmavond
○ Samen met wetenschappen
○ In contact met Kinepolis
■ Eventueel een zaal afhuren
○ FILMAVONDFEEST
● Quiz
○ Samenroepen quizcomité online
○ Doodle aanmaken
○ Momenteel wordt de optie bekeken om in A0 / A1 / A2 te organiseren

Feest:
●

Week 2 (clubavond):
○ Krokettenavond: kaas, garnaal en vlees
○ Event coördineren met cursussen voor studiepeter- en meter
○ Evenement komt morgen online
● Week 3 (clubavond):
○ Rougekesavond
● Volgende clubavonden
○ Eventueel barshiften door Kevin laten invullen
○ Vanaf volgende week normaal 6 shiften per uur

Sport:
● Verbroedering met Hermes
● Lasershooting
○ Eens langsgaan met Tippi voor eventuele sponsoring
● Karting
○ Eventueel ook sponsoring fixen
● Verstoppertje op de Sterre
○ Best voor tweede semester
● Wii tornooi
○ Best voor tweede semester
○ JUST DANCE
○ BierBowling

Cursus:
● Lidkaarten
○ Het is echt niet de bedoeling dat de vice alles print
● Labojassen
○ Er komen heel wat mails binnen
● Studiepeter en -meter

Scriptor:
●

Herziening deadlines
○ Eerst deadline: 15/10
○ 2e: 19/11
● Tippi fixt artikel van sponsor
● Strakske had wat vertraging om online te geraken
○ Problemen met Athena
● Strakskes niet meer gratis gedrukt

PR-Extern:
● Is sad
○ Hoofdsponsor KPMG kwijt
○ Nexios IT ook kwijt
○ Beide wegens corona
○ Eventueel wat andere grote bedrijven proberen aanspreken
○ Ook langsgaan indien nodig
● Jobbeurs
○ Samen met de werkgroepen
○ Eventueel ook met de wetenschappen
○ Tippi neemt de leiding
● Oproep voor quizprijzen
PR-Intern:
● Denk er aan om altijd foto’s te nemen
● Foto’s van WiNA-dag 1 komen morgen online?
● Aftermovie van introductiedag komt hopelijk deze week nog online
○ Nog eens sturen naar Mirco

Lustrum:
●

/

VARIA:

😤😤😤😤😤

● Kunnen we afspreken met VVN om ons activiteiten keer ni op dezelfde dag te
leggen????
● Wout heeft cool inzicht over de term “winees”
○ WiNA ←→ winees, China ←→ Chinees
● Laat allemaal de kleur en lettergrootte van de varia eens staan
● Mis jullie groetjes xo wero
● Mensen aten vroeger mummies op en daarom zijn er weinig mummies
● Niels wil verder zuipen

