
 

Praesidiumvergadering 
19/10/2020 20h00 - 21h30 
Online 

 
 

Aanwezig: Robin, Kobe, Maxime, Jarne, Tippi, Wout, Sibe, Manon 

Te laat: Jitse (vergadering Zeus), Matthias, Philippe, Victor, Florence 

Afwezig Ellen, Niels 
 

 
 

VOLGENDE VERGADERING: 23/10/2020   -   14h00 S9, Auditorium A0 
 

Praeses: 
● Goedkeuring vorig verslag 

○ Unaniem goedgekeurd 
● Coöptaties 

○ Cursus 
■ Kandidaat: Sibe Bleuzé 
■ STEMMING (via FK elections): 

● VOOR: 13 
● TEGEN: 0 
● ONTHOUDING: 0 

○ Cultuur 
■ Kandidaat: Manon Everaert 
■ STEMMING (via FK elections): 

● VOOR: 13 
● TEGEN: 0 
● ONTHOUDING: 0 

● Coronaplan 
○ Voorstellen van het nieuwe coronaplan 
○ STEMMING 

■ Unaniem goedgekeurd 
● WiNA Gent vzw 

○ Volledige bespreking op speciale vergadering van komende vrijdag 
○ Vooral bedoeld als infomoment zodat het hele praesidium op de hoogte is 

 



 

● Clubavonden 
○ Geannuleerd voor onbepaald duur 

● Zeus Lan Party (Geeks Attack IX) 
○ 30 oktober 
○ Begint in de namiddag tot ‘s nachts 
○ Organisatie voornamelijk door WiNA gaming 

● Halloweentocht + Sterrenkijken (VVN) 
○ 9 november 
○ Voorbereiding opgestart 
○ Kan voorlopig nog doorgaan met huidige maatregelen 
○ Bij voorkeur praesidium aanwezig 

● Corona 
○ Eventueel A3 inrichten als studiezaal voor WiNA 

■ 40 studieplaatsen 
■ Voorstel ingediend bij onderwijsdirecteur 

○ Wandelteam 
○ Algemeen: proberen om toch offline activiteiten te voorzien 

 

Vice-Praeses: 
● LaTeX-night  

○ Alt Grrrrrr 
● Ereleden 

○ Nog wat proffen erbij 
○ Certificaten beginnen maken zodra ik een template heb 

● WWW 
○ Ondertussen antwoord gehad van cjt 
○ Nog niet vastgelegd 

 

Quaestor: 
● Financiële verslagen 

○ Yaay eindelijk prijzen van de drankencentrale (Toch duurder dan de 
Delhaize maar verwaarloosbaar. Ze komen het ook brengen dus goed 
genoeg.) 

● Lidkaartprinter 
○ Is aangekocht 
○ Zit in de subsidies 

 



 

IT: 
● Lid tekort in het FK systeem 
● Voortgang sponsorpagina’s 

○ Eens samenzitten met Tippi hiervoor 
 

Schachtentemmer: 
● Doop 

○ Uitgesteld naar tweede semester 
● Online eerstejaarsactiviteiten 

○ Miniquiz rond het studentenleven (cantussen, …) 
○ Spelletjesavond met doopcomité en eerstejaars 
○ Minecraft dorp met eerstejaars 

 

Cultuur: 
● Quiz 

○ Eens bekeken om dit in de studententuin te doen met de huidige 
maatregelen. 

■ Ziet er mij niet echt zo leuk en praktisch uit en koud 
■ Ook maximaal 40 personen 

○ Aangezien een online quiz maar wat brak is, verkiezen we om de quiz uit 
te stellen naar het tweede semester. We hopen dat we daar de huidige 
uitwerking van de quiz wel mogen uitvoeren. 

● Filmavond 
○ Ze wilden de coronamaatregelen nog eens herbekijken 

■ Dit is ondertussen gebeurd 
○ Zo snel mogelijk prijzen proberen voorzien 

■ Nog eens mailen 
 

Feest: 
●  :( 
● Feest is canceled 
● Bellini 

○ Die wordt slecht in december 
○ Robin bekijkt morgen wat we ermee doen 

 



 

Sport: 
● Lasershooten 

○ Geannuleerd 
○ The Zone sluit 

● Loopteam 
○ Vaste dag kiezen? 

■ Dinsdag 
○ Robin fixt de aanvraag bij de DSA 

● FK e-sport 
○ Al een poll bij alle sportjes met veel positieve reactie 

● FK escape room 
○ Dit gaat nog door 
○ Iedereen kan zich inschrijven en WiNA vermelden 
○ Eens reclame maken hiervoor 

■ Eventueel met het praesidium een team vormen 
● VR karting 

○ Quentin is hiermee bezig 
 

Cursus: 
● Binnenkort samen afspreken om volledig up to date te zijn 
● Online boekenverkoop tweede semester 

○ Op dezelfde manier of eventueel enkele aanpassingen? 
○ Ook communiceren met Hans hierover 
○ Veel proffen hebben hun cursus toch online gezet 

■ Real time cursussen printen? -> vragen bij Hans 
● Kunnen jullie Hans nog eens een update vragen van de verkoop? 

○ De laatste update is van 28 september 
 

Scriptor: 
● Strakskes 

○ Niet meer nodig om fysiek te laten drukken 
■ F dus 

○ Kleine vertraging dan op dit strakske, ik ga coöptaties afwachten voor 
publicatie 

■ Robin zijn woordje komt er ook aan 

 



 

PR-Extern: 
●   

PR-Intern: 
●  Nieuwe banner voor op facebook 

○ Niet meer wekelijks 
○ Dus eentje die dient voor de komende maand(en) 

Lustrum: 
● Begroting is af (voorlopige versie) 

○ Wordt binnenkort gestemd ter goedkeuring 
● Voorlopig is het lustrum voorzien op code oranje 

○ Indien code rood zou aanhouden, wordt het lustrum uitgesteld 
 
 

 
 

VARIA: 
● Een krolse winees 

a. zit te wachten op haar kater 
i. bronstig en dorstig 

 

 


