Praesidiumvergadering
03/11/2020
Online

19h00 - 19h55

Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Niels, Jitse, Tippi, Manon, Victor, Jarne, Sibe,
Wout, Matthias,

Te laat:

Florence, Ellen

Afwezig

Filou (examens)

VOLGENDE VERGADERING:

17/11/2020 - 19h00

Online

Praeses:
● Goedkeuring vorig verslag
○ Unaniem goedgekeurd
● Transitie VZW
○ Proberen deze week Intern Huisreglement af te werken zodat het dit
weekend gedeeld kan worden
● WiNA’s Blokspot
○ Voorlopig kan dit niet doorgaan wegens de verstrengde
coronamaatregelen
● Cavaflessen
○ In de loop van de week stock tellen en dan verdelen onder het praesidium

Vice-Praeses:
● Ereleden
○ Certificaten liggen (bijna) klaar in de kelder
○ Ik zit niet in Gent dus dat zal even moeten wachten
● WWW-weekend
○ Huisje is gereserveerd
○ Datum: 6 tot 8 april

Quaestor:
● Verslagjes:
○ Sportverbroedering Hermes:
beetje verlies
○ Eerstejaarswandeling:
beetje verlies
■ Eerstejaars kregen drankje op kosten van WiNA
○ Voordoop:
ietsje meer verlies dan verwacht
■ Maar ook meer eerstejaars
● Subsidies:
○ Maximaal budget voor WiNA is al ingediend en goedgekeurd
○ Bij eventuele herverdelingen kan dit nog wat hoger worden
● Begroting semester 2
○ Nog heel onzeker ivm corona
○ Proberen stemmen voor het begin van het tweede semester
● Ticketjes die digitaal zijn doorgestuurd niet weggooien!
○ Nog steeds handig voor de boekhouding

IT:
● Mattermost verhuizen van wina3 naar wina2
○ Meldingen ivm verouderde versie
■ Bezig met update

Schachtentemmer:
● Online eerstejaars quiz
○ Datum: 12 november
○ Geen samenwerking met de werkgroepen ifv efficiëntie
○ Eventueel proffen regelen om ronden te presenteren
■ Robin stuurt een mailtje
● Eerstejaars chat op Messenger
○ Tijdens scribbl-night proberen samenstellen
● Eerstejaarsweekend 2021
○ Idee eens uitwerken
■ Plaats, uitwerking, datum

Cultuur:
● Online filmavond
○ Via Teleparty
■ Samen film kijken met een chatbox
■ Exclusief voor Netflix
○ VLAK doet dat ook
■ Eens polsen bij hen hoe dat verloopt
Feest:
● TikTok aangemaakt met WiNA
○ ‘WiNA Gent’
Sport:
● Loopteam is door nieuwe coronamaatregelen afgelast :(
● Alternatief via Strava?
○ Reclame maken in de sportgroepen hiervoor
○ Geologen proberen figuren te lopen
● Eventueel thuis-workout in ‘t Strakske
○ Zoals van Jonathan vorig jaar
● ‘Wordt zo fit als dit praesidiumlid’ in ‘t Strakske
○ Met workoutschema’s
Cursus:
●

Studiepeter/-meter avond vol. 2
○ Lukt dat nu om een Zoom sessie vanaf Ufora aan te maken
■ Blijkbaar niet
■ Dus vanuit eigen account één aanmaken
○ Nog peters/meters uit informatica nodig
■ Eens sturen naar de Zeus
● Cursusdienst
○ Die is nu afgesloten he?
■ Ja, sinds 1 november
○ Is er al een update van de laatste cijfers?
■ Daar moeten we nog voor sturen
○ Kunnen jullie de labojassen eens tellen?
(Ofja hoe doen we dat met
Corona)
■ Robin/Maxime komt nog op de campus deze week

😇

Scriptor:
● Strakske 2
○ Iemand interesse in iets te schrijven?
○ Iemand ideeen?
○ Iemand suggesties?
○ Iets?
○ Deadline: 19 november
○ Feestelijke cocktails ter vervanging van woordje
● Wat vonden jullie van Strakske 1?
○ Goede reacties
PR-Extern:
● 3 nieuwe sponsors yihah
● Begin december nieuwe sponsors zoeken voor 1 sem/anderhalf jaar?
○ Sexy mail nodig
● Geen nieuwe contracten ondertekenen eind december ivm overgang naar vzw
● Nieuwe vacaturepagina
○ Victor is er mee bezig
● Recruitment mail
○ Andere opmaakmethode dan markdown?
○ Eventueel op dezelfde wijze als de klaagmail regelen
○ Eens vragen bij Mathieu mss
PR-Intern:
● FB banners
● Weekmeel
○ Telkens met de online activiteiten
● Instagram nog eens leven proberen inblazen
Lustrum:
● Ergens in november lustrumcomitévergadering
○ Bespreken van de scenario's omtrent corona semester 2
● Lustrumbegroting
○ Robin bekijkt het deze week nog

VARIA:
● Ideetjes voor online activiteiten
○ Gaming
■ Among Us
■ Minecraft
■ League of Legends
○ Online filmavond?
○ Online studeermoment
■ Ter vervanging van Blok@S5
● Milieu: morgen vergadering yay

