
 

Praesidiumvergadering 
12/10/2020 21h00 - 22h30 
Auditorium A3, S9 

 
 

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

Te laat: Maxime, Matthias, Ellen 

Afwezig  
 

 
 

VOLGENDE VERGADERING: 19/10/2020   -   21h00 S9, Auditorium A3 
 

Praeses: 
● Goedkeuring vorig verslag 

○ Unaniem goedgekeurd 
● Verslag FK AV2 

○ Wij zijn goed bezig en we worden als voorbeeld gebruikt 
○ Onder andere de studententuin is op onze WiNA-bar gebaseerd 

● Verslag RSCB 
○ Voor ons niet echt een optie om in de cb activiteiten te laten doorgaan 
○ Eventueel een optie om drank van Kevin te laten komen 

● Clubavond 13 oktober 
○ Online stemming praesidium om te annuleren: 

■ VOOR: 5 
■ TEGEN: 4 
■ ONTHOUDING: 5 

○ Stemming onbeslist 
○ Hoogpraesidium neemt de beslissing + motivatie naar het praesidium 
○ Clubavond wordt geannuleerd met de volgende redenen 

■ Volledige herziening van het concept wegens aanpassing van de 
coronamaatregelen 

■ Te hoge werkdruk voor praesidium wegens samenvallen met 
voordoop 



 

● WiNA-bar 
○ Verhuizen naar de studententuin vanaf week 5 
○ Nieuw draaiboek wordt uitgewerkt 

● Nieuwe Google Drive structuur 
○ Elke functie linken aan een google account (zoals Praeses en Cursus) 
○ Dit zorgt ervoor dat je eenvoudig bestanden van de vorige jaren kan 

bijhouden 
○ Robin stuurt naar de individuele functies om dit account aan te maken 

● Halloween tocht  
○ Samenwerking met VVN 

■ VVN sterrenkijkavond 
○ Parkour door het bos van de Sterre 
○ Voorlopige datum: 2 november 

● Lan met Zeus 
○ 30 oktober 
○ Voorlopig in de therminal, zal waarschijnlijk online worden 
○ Eventueel aanhaken met de WiNA (gaming) 

● Coöptaties 
○ Voorstel tot openstellen coöptatie cursus 

■ Stemming (via FK election): 
● Unaniem goedgekeurd 

■ Vacature is gisteren opengesteld 
○ Voorstel tot openstellen coöptatie cultuur 

■ Stemming (via FK election): 
● VOOR: 10 
● TEGEN: 3 
● ONTHOUDING: 0 
● Goedgekeurd 

■ Vacature is gisteren opengesteld 
 

Vice-Praeses: 
● Ereleden 

○ Template certificaten van Robin 
○ Concept ereledenactiviteit uitwerken 

● LaTeX-night 
○ Nota’s zijn af 

■ Nalezen door het praesidium 
○ Presentatie komt eraan 



 

○ Fixen met prof. Dawyndt dat het opgenomen wordt 
○ Niet verplicht voor het praesidium, wel handig als er wat volk is 
○ Goedgekeurd door DSA 

● WWW-comité 
○ Huisje is gekozen, nog niet gereserveerd 
○ Nog wachten op de annulatieregeling 

Quaestor: 
● Financieel verslag semester 1 (week 1 t.e.m. week 3) 

○ Kut prik en tik geeft mij geen prijzen :/ 
■ Ah kzal anders nog keer bellen, dan kan ze het morgen doen want 

tis waarschijnlijk druk in de winkel 
○ Schattingen dus nog steeds: 

■ WiNA dag 1: 683,46 euro verlies (80 euro meer dan verwacht) 
■ Krokettenavond: 282,12 euro winst (stukske meer dan verwacht) 
■ Rougekesavond: 220 euro winst (stukske meer dan verwacht) 

● Lidkaartenprinter 
○ DSA nog niet geantwoord. 
○ Nog eens een reminder gestuurd met hoge prioriteit 

IT: 
● Aanpassing op de site bij lidmaatschap: sponsors FK lidkaart 
● Nieuw design ziet er heel goed uit 
● Sponsoringgedeelte moet nog uitgewerkt worden 
● Nog een pagina voor de werkgroepen 
● WSN 

○ WiNA server network 
○ 3 servers aangevraagd en goedgekeurd bij de UGent 

● Wiki 
○ Login vervangen door de WiNA cas 

 

Schachtentemmer: 
● Voordoop 

○ 18 mensen ingeschreven voorlopig 🎉 
■ Meer dan vorig jaar 

○ Goedgekeurd door DSA 
○ Morgen niet zo super weer 

■ We hebben normaal A3 vanaf 16u 



 

● SEA’s (Sociaal Engagement Activiteiten) 
○ Bloed geven 19/10 

■ Vandaag gebeld, donorcentrum had mijn mail gewoon genegeerd 
😢 

■ Vrouw van het secretariaat ging het proberen fixen 
■ Morgen terugbellen 

○ Dierenasiel Gent 21/10 
■ Vandaag 4 keer gebeld, geen enkele keer opgenomen 😢 
■ Mail gestuurd 
■ Eventueel eens langsgaan 

○ Afval rapen (Mooimakers) 
■ Ook 4 keer gebeld, geen enkele keer opgenomen 😢 

○ Draaiboeken moeten morgen binnen 
● Teambuilding 

○ Nog eens samenzitten met doopcomité 
○ Sowieso geen contact tussen studenten 

● Schachtenverkoop 
○ Verkoop op clubavond week 7 
○ Schachtencontract coronaproof maken 

● Momenteel moeilijk om traditie (cantus) over te brengen 
○ Eventueel soort van cantusquiz organiseren 

 

Cultuur: 
● Filmavond 

○ Ik sta in contact met een B2B manager van Kinepolis 
○ Hij moet nog antwoorden op mn mail 
○ MAAR WE MAKEN PROGRESS 

● Quiz 
○ WiNA’s Auditoria Quiz 
○ In auditorium A0, A1 en A2 

■ In elk auditorium 12 teams van 4 personen 
■ Enige probleem momenteel: 4 personen moeten in één bubbel 

zitten 
○ Verplicht voor praesidium 
○ Moet nog goedgekeurd worden door DSA 

● Vacature cultuur terug opengezet 



 

Feest:  
● Kroketavond 

○ Zeer tof 
○ Met één frituur gaat de bediening niet snel genoeg 

■ Extra frituur aankopen? 
■ Subsidiebudget eens bekijken 

● Volgende week stemmen 
● Planning komende weken: 

○ Week 5 
■ In studententuin is frituur waarschijnlijk geen optie 
■ Voor volgende week een gewone clubavond 

● Eventueel overschot rouge 
● Morgen eens bekijken en beslissen 

 

Sport: 
● IFK-contactsporten afgelast wegens sport in code oranje 
● Enkel voetbal, badminton en tafeltennis gaat nog door voorlopig 

○ Voetbal eventueel nog aflassen 
○ Een heel aantal sporters zijn niet zeker over het risico 

● We zien het niet echt zitten om nog mee te doen aan de IFK’s 
○ Zowel voetbal, badminton en tafeltennis 
○ Stemming: WiNA neemt in het eerste semester niet deel aan de 

sportactiviteiten van het FK 
■ Unaniem goedgekeurd 

● Banner Facebookgroep WiNA Sportteam 
○ Wordt aan gewerkt 

● Verbroedering met Hermes was succes 
 

Cursus: 
● Weronika legt lint neer 

○ Coöptatie is opgestart 
● Cursuskot is een stort 

○ Dringend opkuisen 
○ Oude cursussen weggooien 
○ Rest opruimen en in de kast steken 
○ Labojassen per maat 



 

● Beginnen mailen voor semester 2 boeken en cursussen 
○ Aan beginnen zodra er terug 2 cursussen zijn 

● Nieuw systeem voor verkoop? 
● Lidkaartprinter 

○ Printer van het FK is terug afgegeven 
○ Nu tijdelijk geen printer 
○ WiNA’s eigen lidkaartprinter wordt binnenkort aangekocht via DSA 

■ Zelfde merk en software als die van FK 
● Vorig keer is gezegd dat er een boek niet verkocht werd 

○ Dit zou Particles and Nuclei zijn 
○ In de mails gecheckt en er staat dat dit een ander boek is: Modern Particle 

Physics 
○ Dit is ook al verkocht, want Sibe heeft er één 
○ Eens horen bij Hans wat er precies aan de hand is 

 

Scriptor: 
● Strakske 1 

○ Deadline artikels: 15/10  
○ Deze week dus! 
○ @sportjes, @feestjes, @temmer, @praeses: ik verwacht jullie 

verslagen/woordjes tegen dan! 
○ Aantal bestellen, want dit kost geld nu… (€1 per strakske) 

■ Vorige keer: 240 infostrakskes 
■ Voor nu: 150 à 200 
■ Herbekijken na strakske 1 

○ Eventueel bij andere drukkers eens horen naar goedkope deals 
■ Afhankelijk van contract met standaard boekhandel 

● Vanaf nu steeds ook een aantal exemplaren in de Lounge leggen (S5) 
○ Sturen naar Tibo 

● Evt strakskes gaan uitdelen na les eerstejaars? 
 

PR-Extern: 
● Quizprijzen 

○ Ik doe men best 
○ Veel reacties in de zin van ‘geen interesse, corona, …’ 

● Sponsors 
○ Geen update 



 

PR-Intern: 
●  Groot PR probleem !!! 

○ Te weinig reclame voor de activiteiten 
■ Vic: elk event promoten in de eerstejaarsgroep 

○ Vaak ook te laat pas een evenement op Facebook 
■ + altijd weinig volk uitgenodigd 

○ Meer reclame maken via instagram 
○ Elke functie is verantwoordelijk voor de PR rond zijn eigen event 
○ Wel meer coördineren door de PR-Intern 

● Foto’s 
○ Tippi heeft vorige week foto’s genomen 
○ Die moeten nog online komen 
○ Camera altijd in de kelder laten liggen 
○ Onze foto’s zorgen voor goede PR door goed navolgen van de 

maatregelen 
● Weekmeel 

○ Soms missen er nog beschrijvingen bij evenementen 
■ Sturen naar de verantwoordelijke functies 

● Presentatie / flyer 
○ Op zich een goed idee 
○ Lastig om dit eenvoudig te verdelen 
○ Eventueel als poster ophangen 

 

Lustrum: 
● Begroting 

○ Nog niet helemaal af 
 

 

VARIA: 
 

● Vertrouw nooit op treinen (treinen zijn gemeen!) 
● Vertrouw nooit op De Lijn (bussen nemen random andere wegen) (maar morgen 

hebk men fiets terug woooo) 
● Volgende vergadering met stella 🖤💛 IK WIL BIER 
● Tis koud 


