
Praesidiumvergadering 
17/11/2020 19h00 - 20h00 
Online 

 
 

 

 
 

VOLGENDE VERGADERING: 01/12/2020   -   19h00 Online 
 

 

Praeses: 
● Goedkeuring vorig verslag 

○ Unaniem Goedgekeurd 
● Transitie VZW 

○ Niet gelukt om tegen vorig weekend af te krijgen 
○ We proberen dit tegen vrijdag af te werken 
○ Webpagina’s zijn normaal ook dit weekend af 

● WISH 
○ Gisteren vergaderd hierover 
○ Heeft een privacy policy nodig 

■ Voornamelijk in verband met wie toegang heeft 
■ Waarschijnlijk niet heel het praesidium nog toegang 

○ Nog eens samenzitten met UGent zodat de data doorgegeven kan worden 
voor contact tracing 

○ Zelfde voor onze servers 
■ Waarschijnlijk contracten voor de personen die toegang krijgen 

● WiNA’s Blokspot 
○ Momenteel is A0 voorgesteld 

■ A0 is niet zo handig om te studeren (weinig plek die tafeltjes) 
■ A3 wordt gebruikt door de proffen 

○ Voorlopig zou het mogen onder de huidige maatregelen 

Aanwezig: Robin, Kobe, Manon, Victor, Jitse, Sibe, Philippe, Jarne, Tippi, Niels, 
Florence, 

Te laat: Ellen, Mathias, Maxime, Wout 

Afwezig:  



● Online activiteiten semester 1 
○ Nog 3 weken die we moeten proberen vullen (naast clubavonden) 
○ Momenteel doen wij eigenlijk niets, zeker in vergelijking met andere 

verenigingen 
○ Week 12: Kahoot-quiz 

● Study-rooms 
○ Eens evenement maken ofzo of delen op de pagina 
○ Zodat deze gevuld raken 
○ Nu zitten er vaak mensen alleen 
○ Vanaf volgende week woensdag 

● Channel op discord om ad fundumcontest in te houden 
○ Naar analogie van bierkoning? 

● Praesidiumactiviteit eerste semester 
○ Er is cava voor het praesidium 
○ Liefst niet gewoon uitdelen 
○ Dus proberen online samen te zitten zodat we samen cava kunnen 

drinken 
○ Robin fixt een doodle 

● Normaal vanaf het tweede semester terug fysieke activiteiten 
○ Ook terug WiNAbar 
○ Proberen om de last wat draaglijker te maken zodat we dit het hele 

tweede semester kunnen volhouden 
○ Terug met medewerkers zoals in week 3 
○ De studententuin wordt ook terug opgebouwd dan 

 

Vice-Praeses: 
●   

 

Quaestor: 
● Lidkaarten printer 

○ Opnieuw door ons zelf besteld en op subsidies gezet 
○ Was nodig want da bedrijf wil niet aan UGent leveren ofzo 

● Subsidies 
○ (Alt-) Grrr DSA 
○ Veel onduidelijkheid over herverdelingen 
○ Ze verwijderen extra aanvragen… 
○ Updates soon 



● Zoom-account van WiNA 
○ Zodat we dit niet altijd bij DSA/GSR/… moeten aanvragen 
○ Voorlopig niet direct nodig 

● Begroting semester 2 

IT: 
● Update Mattermost 

○ Volgende week komt er normaal vordering in 
● Pagina’s omtrent studiebegeleiding en mentaal welzijn 

○ Momenteel komt er veel informatie vanuit de UGent in verband met 
ondersteuning, maar er is niet echt een overzicht 

● Pagina met de Contact Tracing Privacy Policy 
● WiNA’s Blokspot registratiesysteem 
● Recruitmentpagina’s 

○ Sponsor- en vacaturepagina’s zijn af 
○ Momenteel nog bezig met een pagina met ons aanbod voor sponsors 
○ Deze week nog eens samenzitten met Tippi hiervoor 

● Sportpagina 
○ Ligt voorlopig stil 
○ Na de blok hier eens voor kijken 

Schachtentemmer: 
● Eerstejaarsweekend 2021 

○ Info gekregen van EJ weekend Wina Leuven 2016 
■ Nog niet kunnen doornemen 

● Extra online activiteit voor eerstejaars in sem 1? 

Cultuur: 
●  

Feest: 
●  

Sport: 
● Gavergild strava uitdaging (30 lopers) 
● Artikel in ‘t Strakske met 10 fitnessoefeningen erin 

○ Als ‘t Strakske gepubliceerd is, kunnen we misschien op instagram elke 
dag 1 van die oefeningen posten 



Cursus: 
● Studiepeter/meteravond 

○ wie heeft betalende zoom accounts die we kunnen vragen voor 
toekomstige zoom activiteiten? 

○ FK, GSR, DSA, …? 
● Boeken / cursussen tweede semester 

○ Mails zijn gestuurd, behalve Calculus want daar is nog geen lesgever voor 

Scriptor: 
● Strakske 2 

○ Deadline woordjes: 26/11 
● Juah cava eh 

PR-Extern: 
●  

PR-Intern: 
● Vergeet de weekmails niet 

Lustrum: 
● Vrijdag vergadering 

 
 

 
 

VARIA:  
● WiNA wordt WiFi (Wiskunde, informatica, Fysica en ingenieurs) 

 


