Praesidiumvergadering
28/09/2020
Auditorium A3, S9

21h00 - 22h10

Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Jitse, Niels, Jarne, Victor

Te laat:

Ellen, Matthias, Weronika, Philippe, Tippi

Afwezig

Wout, Florence

VOLGENDE VERGADERING:

12/10/2020 - 21h00

S9, Auditorium A3

Praeses:
● Goedkeuring vorig verslag
○ Unaniem goedgekeurd
● WiNA-bar
○ Draaiboek wordt aangepast voor nieuwe (kleinere) terreinindeling
○ In geval van regenweer wordt het geannuleerd
■ Kijken voor tenten met de decaan
● Mattermost
○ Bedoeld als vervanging van facebook, messenger, …
○ Momenteel wordt het vooral gezien als nog een extra platform
○ We kunnen niet veel doen om nog meer mensen erop te krijgen
○ Voorlopig een beetje laten zijn, maar er komt waarschijnlijk geen grote
switch
Vice-Praeses:
● Proffen ereleden
● LaTeX-night
○ In week 4
○ Nog een banner nodig voor op het facebookevenement
■ Tippi fixt
● WWW
○ Binnenkort vergadering om het huisje vast te leggen

Quaestor:
● Nog steeds geen prijzen van dranken dus nog geen financiële verslagen.
○ Ook geen nieuwe evenementen sinds vorige vergadering
● Lidkaartenprinter
○ Mail gestuurd naar DSA daarnet met aanvraag voor subsidiëren want
boven de €125

IT:
● Aanwezigheidslijsten corona
○ Hebben de aanwezigheidslijsten nut als we met het wish-systeem
werken?
○ Voorlopig laten staan
○ Ook een mogelijkheid voorzien om aanwezig te zetten op het evenement
zelf
● Goed bezig aan het nieuwe design

Schachtentemmer:
● Infomoment eerstejaars
○ Eindelijk goedkeuring gekregen
● Stadswandeling
○ Verzet naar week 3
○ Proberen om nog iets extra aan te hangen
● Hervorming WiNA doop
○ Daarnet vergaderd met het FK en zij zijn wel fan van onze aanpak
○ Deze week het concept volledig uitwerken
● Vergadering / meeting DC: donderdag 1 oktober

Cultuur:
●

Quiz
○ Geen verdere updates. Binnenkort vergadering.
● Filmavond
○ Kinepolis heeft nog altijd niet geantwoord, maar vandaag heeft Wout een
tweede mail gestuurd
● Goed bezig Cultuur!

Feest:

💦😓

● Krokettenavond
○ Doe allemaal een anti-regendans!
○ Back-up plan momenteel aan het fixen
■ Hopelijk sws studiepeter en -meter avond kunnen redden
■ Eventueel richtingen opsplitsen als er teveel inschrijvingen zijn
● Love you guys, tot morgen! xxx Wout en Flo

Sport:
● Sportverbroedering Hermes
○ Enkel de reservatie moet nog gebeuren
○ Stad Gent doet lastig
○ Eventueel eens langsgaan
● Lasershooten
○ Al mail gestuurd en antwoord gehad
○ Eens bekijken voor hoeveel personen we reserveren
● FK Sportvergadering
○ Voorstel: algemene IFK-ranking toch invoeren
■ Zonder IFT, 12-urenloop en zwemmarathon
○ Max 1 ploeg voor voetbal, volleybal
○ E-sports opgesplitst in meerdere avonden
○ Volgende week loting
○ Volgende week ook kalender
■ Normaal gezien geen conflicten met onze activiteiten
○ Geen supporters behalve bij veldvoetbal (buiten)
● Veel andere verenigingen zijn heel actief bezig met loopteams
○ Eventueel strava terug in gang steken

Cursus:
● Labojassen
● Studiepeter en -meter avond
○ Kruiswoordraadsels zijn bijna af

● Mensen die geen activiteiten bij WiNA doen gaan nooit lid willen worden gewoon
voor de cursussen want dat is duurder bij ons dan in het copycenter (feedback
van studenten)
○ Zelfs als lid is het bijna altijd duurder om dingen bij WiNA aan te kopen
dan zelf. Is dit niet wat problematisch?
○ Normaal zijn de cursussen die wij drukken niet online beschikbaar dus
dan is dit geen issue
● Evaluatie verkoop
○ Veel proffen hebben hun cursus toch online gezet
○ Naar volgend semester toe zeker aan de proffen duidelijk maken dat het
ofwel online ofwel via ons is (dus niet beide)
○ Particles and Nuclei wordt niet verkocht
■ Vorige jaren vrij veel verkocht

Scriptor:
● Strakske 1
○ Cover wordt dinsdag al verwacht
○ Mensen geïnteresseerd iets te schrijven?
○ Deadlines voor verslagen/woordjes zijn 15 okt
■ Feestjes
■ Sportjes
■ Temmer
■ Praeses
● Prof. Detavernier heeft geantwoord voor het interview
PR-Extern:
●
PR-Intern:
● Sponsorlogo’s weekmail
○ Momenteel dezelfde als op de website
○ Jitse kijkt om dat op te splitsen
● WiNA events posten op insta?
○ Kheb daar ook al aan gedacht, kging morgenochtend iets posten voor
kroketavond
● Flyers elke week (ipv de presentatie in de les)
○ Presentaties komen wel op ufora

Lustrum:
● Vergadering komende woensdag

VARIA:
●

