Praesidiumvergadering
01/12/2020
Online

19h00 - 20h10

Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Sibe, Victor, Philippe, Matthias, Niels, Manon,
Jitse, Jarne, Wout, Florence, Tippi,
David, Mathieu

Te laat:

Ellen

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING:

SEMESTER 2

Praeses:
● Goedkeuring vorig verslag
○ Unaniem goedgekeurd
● Transitie WiNA Gent fv naar WiNA Gent vzw
○ Statuten
■ Toelichten van kleine aanpassingen
○ Intern Huisreglement
■ Toelichten van kleine aanpassingen
○ STEMMING: Goedkeuring transitie naar vzw
■ Via FK elections
■ VOOR:
15
■ TEGEN:
0
■ ONTHOUDING:
0
○ Het Hoogpraesidium is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van
de administratie
● Wintermarkt der Wetenschappen
○ Online alternatief
■ Online proffenverkoop
■ 12-uren radiostream
● Waarvan 1 uur met WiNA

●

●

●

●

○ Goede doel: Awel (mentale gezondheid jongeren)
○ Oorspronkelijk gepland: 19 december
■ Momenteel nog niet helemaal duidelijk
Ideeën voor online activiteiten
○ Spitbullnight (credits aan Segers)
■ Zal niet meer lukken dit semester
■ Wel een plan voor het tweede semester
○ Ideetjes doorspelen naar semester 2
FK challenge
○ Doen we mee en zoja, wat doen we?
■ FK elections
● VOOR:
6
● TEGEN:
7
● ONTHOUDING:
2
Kevin maakt zelf Gin
○ 2 soorten
○ Robin bespreekt met Kevin hoe we dat regelen
FK kerst-AV
○ Ideetjes voor een cadeautje doorsturen naar Robin

Vice-Praeses:
●

De ereledencertificaten zijn klaar
○ Al een paar verdeeld

Quaestor:
●

Ongeveer 2500 euro aan subsidies ingediend.
○ Zeker van iets meer dan de helft. De rest is afwachten van hoe
goed/slecht de andere het gedaan hebben
● Begroting sem2 goed op weg
● Escape Room
○ Nu donderdag
○ Nodig nog mensen uit
○ Goedgekeurd door het praesidium
■ Goed gemaakt ook, dus goed gedaan Tippi, Wout en Maxime
● Houdt uw fysieke ticketjes zeker bij, ook als je ze online hebt doorgestuurd

IT:
● Mattermost update
○ Deadline: 6 december 23u59
■ Sinterklaascadeautje voor WiNA
Schachtentemmer:
●
Cultuur:
●
Feest:
●
Sport:
●

FK E-Sports
○ In LoL doen we het goed
● Strava-competitie met de wetenschappen
○ Weinig input van hun kant
○ Voorlopig achterwege laten (ivm winter en examens enzo)
○ Terug proberen in het tweede semester
Cursus:
● Cursusverkoop tweede semester
○ Al een aantal proffen geantwoord
○ Nog geen deadline gekregen van Hans
● Afronding eerste semester
○ Labojassen zijn geteld, moet nog op de drive gezet worden
● Studiehulp
○ DERP toegevoegd bij de informatica
○ Hervormde vakken bij de fysica
■ Waarschijnlijk gewoon nieuwe vakken aanmaken
● Aangezien oude examens niet per se overdraagbaar zijn
qua inhoud

Scriptor:
● Is da woordje af?
○ Morgen om 14 uur is het zeker af
○ Per (begonnen) uur te laat zet Robin een bak
● Snel nalezen en publiceren
PR-Extern:
●

Vacaturepagina
○ Victor is er mee bezig
○ Tegen het tweede semester moet die operationeel zijn
● Milieupolicy
○ Eens bekijken tegen het tweede semester
PR-Intern:
●
Lustrum:
● Vrijdag vergadering
● Definitieve beslissing (over of het al dan niet doorgaat) in februari

VARIA:
● Gentle Jack (born 1970) is a Nigerian actor who has featured in many movies
● Iedereen veel succes in januari
● Vergeet jullie drank niet koud te zetten voor morgen

