Algemene Vergadering
03 / 02 / 2021

14 h 00 - 14 h 45

Online
Aanwezig:

Robin Vande Vyver
Kobe Bleuzé
Maxime Deforche
Wout Dewettinck
Sibe Bleuzé
Jarne Verdonck
Jitse Willaert
Florence Delporte
Ellen Deschacht
Victor Ronsyn
Niels Van den Bossche
Tippi Verhelle
Manon Everaert
Philippe Muller
David Vandorpe
Emile Segers

Te laat:
Afwezig
VOLGENDE AV

Matthias Van Eyck
:

23 / 03 / 2021 - startuur: TBA

plaats: TBA

Transitie WiNA Gent vzw
Registratie van de vzw
De indiening van de documenten, net als de goedkeuring ervan, verliep succesvol en
zonder problemen. WiNA kan nu officieel verder werken als vzw.
Ondernemingsnummer: 0760.344.693
Dit is publiek bekend en identificeert ons als vereniging.
De officiële oprichtingsdatum is 23 december.
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Bij het overzetten van de statuten van de pdf naar het formulier, zijn er wat typfouten
ingeslopen. In juli moeten we sowieso een nieuwe publicatie maken in het staatsblad
met het nieuwe bestuur, dus we kunnen deze dan oplossen. Op de oprichtingsakte
staat wel de juiste versie, dus dit is op zich geen probleem.

Informatiepagina op de WiNA website
Op de website staat er al onder ‘Over WiNA’ een pagina met informatie over de vzw.
Deze moet nog verder uitgebreid en afgewerkt worden. Robin zal dit verder afwerken.

Finaliseren van de transitie
Het bestuur zal de rest van het academiejaar werken aan documentatie voor de
komende besturen zodat deze vlot kunnen verder werken. Templates zullen voorzien
worden en er worden draaiboeken opgesteld voor de verschillende verplichtingen die
een vzw heeft.
Er moet nog een spaarrekening geopend worden op naam van de vzw en het
WiNA-fonds moet nog opgestart worden. Maxime kijkt voor een afspraak bij KBC.
De zichtrekening (en het geld) staat wel al op naam van de vzw.
Voor het WiNA-fonds moeten we nog de verschillende opties bekijken en bepalen met
welk bedrag we dit opstarten.

Goedkeuring lidmaatschappen
Terugkoppeling van de bestuursvergadering van 30 januari 2021.

Er waren 25 uitzonderingen van studenten die niet in een WiNA-opleiding studeren.
Deze zijn allemaal goedgekeurd.

Coronaplan
Op de AV werden de belangrijkste punten besproken. Hiervan werd hieronder verslag
opgemaakt. Het bestuur vormt dit dan om in een coronaplan dat later online wordt
goedgekeurd door de leden van de AV.
Deadline opstellen en stemmen van het coronaplan: zondag 7 februari
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Voorlopig blijft dit grotendeels hetzelfde als het eind van vorig semester. Dit wil zeggen
online activiteiten de eerste weken en geen toegang tot de lokalen. Er komen twee
belangrijke punten bij: doop en lustrum.
Voor de doop zijn 2 scenario’s:
● doop in week 8, ontgroening in week 11
Hierdoor is de periode waarin ze schacht zijn zo lang mogelijk binnen de mate van het
mogelijke en tijdens dit academiejaar, met paasvakantie ongeveer anderhalve maand.
Dit zodat de schachten toch een beetje de ervaring van schacht zijn kunnen opdoen.
Anderhalve maand is nog steeds niet zo lang. In een gewoon jaar ben je ongeveer zes
maand schacht. Dit betekent ook dat de dooppeters en -meters minder tijd hebben om
een band op te bouwen met hun schacht.
● uitstellen naar volgend jaar
Hierdoor kan het zijn dat de schachten motivatie gaan verliezen.
Er blijven uiteraard wel eerstejaarsactiviteiten zodat we geen eerstejaars verliezen.
We zijn geen voorstander van een online doop, hier hebben de schachten zelf ook
weinig aan en het neemt de betekenis weg.
Belangrijk om op te merken is dat het al dan niet gedoopt en ontgroend zijn geen
invloed heeft op de mogelijkheid om praesidium te worden. Enkel op het
hoogpraesidium liggen deze voorwaarden en hiervoor moet je toch eerst een jaar
praesidium gedaan hebben. Natuurlijk is het wel niet zo eenvoudig om tegelijkertijd
praesidium en schacht te zijn.
Nieuw voorstel: Geen doop op een bepaalde dag, maar opdrachtjes verspreid over het
semester.
Zo snel mogelijk samenkomen met het DC om dit praktisch uit te werken.
Voor het lustrum waren 3 scenario’s:
● lustrum in week 9
De kans dat we tegen dan iets kunnen organiseren dat aanvoelt als een lustrum en niet
als een aangepaste WiNA-bar, is zeer klein.
● lustrum in de zomer
Hier gaan weinig mensen op afkomen. Als de coronamaatregelen een volwaardig
lustrum toestaan, zullen er ook andere dingen kunnen die mensen eerder zullen gaan
doen.
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● lustrum wordt uitgesteld naar volgend jaar
Dit wil zeggen dat er een nieuw lustrumcomité moet gevormd worden.
Indien mogelijk worden er nog wel een aantal activiteiten opgefleurd in teken van het
lustrum. Er was ook een stadsspel voorzien. Dit zou eventueel wel nog kunnen
doorgaan.
Het lustrumcomité zal een filmpje maken om dit duidelijk uit te leggen aan de leden.

Intern Huisreglement
Potentiële aanvullingen op het bestaande reglement:
● Artikel om WiNA Gaming als comité te definiëren
○ Dit bestaat nog niet zo lang en wordt momenteel vooral door Robin
voortgetrokken. Misschien nog wat afwachten om dit al vast te leggen.
○ Er is wel de LAN der wetenschappen en de Zeus-LAN die zij mee kunnen
organiseren.
○ ->Nog een jaartje wachten totdat we zien hoe goed dit werkt
● Privacy policy als addendum toevoegen
○ Zodat dit bindend wordt en zodat aanpassingen niet zomaar kunnen
gebeuren.
○ Dit staat momenteel al op de website en we zouden dit gewoon
overnemen.
○ Wel nog controleren of deze up to date is.
● Milieu policy toevoegen
● Artikel voor afspraken rond gebruik van het schuldensysteem (limieten/termijnen)
○ Als we dit definiëren, kunnen we wel moeilijker probleemgevallen
aanpakken. Deze limieten zijn normaal ook afhankelijk van de financiële
situatie van WiNA, wat hier ook niet meer het geval zou zijn.
○ Wat wel kan is een maximum laten vastleggen op de eerste
bestuursvergadering.
● Gedragscode aanvullen
● Artikel rond de betaling van het lint
○ Huidig voorstel: het lint wordt betaald door WiNA en blijft van WiNA tot
voltooiing van de functie.
○ Dit voorkomt de jaarlijkse discussie of het lint of het praesidiumweekend
wordt betaald.
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Begroting semester 2
De voorgestelde begroting hoopt dat er na de paasvakantie weer een WiNA-bar
georganiseerd mogen worden. Aangezien er nog veel onzekerheid is over het komende
semester is het mogelijk dat er op de volgende AV nog een geüpdatete begroting wordt
voorgesteld voor de tweede helft van het semester.
Aangezien we verwachten dat de maatregelen nog wel eens zullen veranderen, zullen
er zeer waarschijnlijk nog onvoorziene kosten bijkomen die niet in de begroting zijn
opgenomen. Deze moeten dan gewoon individueel worden goedgekeurd.
Er is in de begroting ook wat budget voorzien voor online activiteiten. Dit zorgt voor de
mogelijkheid om een soort van afhaalmoment te voorzien.
Er staat momenteel nog redelijk wat drank in de kelder. Indien we toch geen WiNA-bars
meer zouden mogen doen, kunnen we deze normaal teruggeven dus dit zou geen
verlies opleveren. Robin gaat dit nog eens checken.
De volgende keer moet de begroting wel iets vroeger op voorhand doorgestuurd
worden naar het praesidium zodat zij deze uitgebreid kunnen bekijken. Deze keer was
het wat krap.
Goedkeuring:
Ja:
Nee:
Onthouding:

14
0
0

Varia
Algemene vergaderingen zijn openbaar. Eventueel een idee om de vergaderingen op
de kalender te zetten.

WiNA Gent vzw - Algemene Vergadering
5

