
Praesidiumvergadering 
 

03 / 02 / 2021 14 h 55  -  16 h 25 
 

Online 
 

 

  
 

VOLGENDE VERGADERING: 09/02/2021   -   19h00 Online 
 

 

Praeses 
● Goedkeuring vorige verslag 

○ Unaniem goedgekeurd 
● Wintermarkt der Wetenschappen 

○ 12-urenradio gaat niet door 
○ Online veilingen worden wel nog afgewerkt 

■ Momenteel zijn er twee schilderijen van prof. Weiermann te 
koop 

■ Als de affiche in orde is, kunnen we hier nog eens reclame voor 
maken 

○ Je kan ook nog bieden op de t-shirts 
○ Er volgt nog een proffenverkoop 

● Online activiteiten ideetjes: 
○ De eerste 6 weken zouden sowieso online zijn, vanaf dan zou het on 

campus 
■ In principe moeten wij enkel de maatregelen van de overheid 

volgen, dus zodra zij versoepelen, mogen wij ook meer 
○ Online clubavonden, telkens met een thema 

■ Cava night 
■ Verkleedavond (met wedstrijd?) 
■ Spitbullnight 
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Aanwezig: Robin, Kobe, Maxime, Wout, Sibe, Jarne, Jitse, Florence, Ellen, 
Victor, Niels, Tippi, Manon, Philippe, Matthias 
 
David, Segers 

Te laat:  

Afwezig:  



 
■ Maak je eigen cocktailavond 

● Wout en Florence geven een online tutorial 
● Pakketten samenstellen met ingrediënten 
● Mensen komen dit afhalen op S9 

○ De bachelors hebben elke week één dag on 
campus les 

● Als afhalen niet zou kunnen, kunnen we ook een 
ingrediëntenlijst opstellen, zodat mensen zelf naar de 
winkel kunnen 

■ Kookavond 
■ Bierbowling 

● Breakoutrooms en app 
○ De feestjes werken dit verder uit 

■ Als we met afhalen werken, moeten we wel zorgen dat dit zeker 
mag 

■ Proberen om in te zetten op samen iets doen, in plaats van 
enkel samen iets drinken 

■ Niet nodig om dit elke week te doen, dan blijft er geen volk op 
afkomen, bijvoorbeeld om de twee weken ofzo 

○ Ook verbroederen met andere (wetenschaps)kringen 
■ Online Nacht der Wetenschappen? 
■ Verbroederingsclubavond met een andere (wetenschaps)kring? 

● Online clubavonden 
○ Meer aanwezigheid van het praesidium 
○ Niet verplicht, maar het is toch toffer als iedereen zich eens laat zien 
○ Volgt direct op de praesidiumvergaderingen, dus geen moeite om even 

te blijven hangen 
○ Zorgt er ook voor dat de eerstejaars iedereen leren kennen, want dit is 

nog steeds niet echt het geval 
● Lan der Wetenschappen 

○ Week 5, vrijdag (vanaf 18 uur) en zaterdag (vanaf 14 uur) 
○ Zaterdag zullen vooral de finales van de competities doorgaan 
○ Wordt bij ons door WiNA gaming georganiseerd, de rest van het 

praesidium moet zich hier niet mee bezighouden 
■ Wel reclame maken en mee komen gamen uiteraard 

● Praesidiumjassen 
○ Voor Manon en Sibe 
○ Hoe ver staat het hiermee? 

■ Nog niet in de therminal geraakt 
■ Robin laat weten als hij de jassen nodig heeft 
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● Kevin’s Gin 
○ Eind vorig semester was niet de ideale moment 

■ Afhalen of leveren mocht niet 
○ Geen fan van online verkoop 
○ Eventueel een idee om aan te bieden op de WiNA-bar 
○ Dus voorlopig nog even mee wachten 

● WiNA-bar 
○ Keuze uit studententuin en WiNA-bar@S9 

■ Studententuin is minder werk, maar ook kleiner 
■ WiNA-bar is veel werk, maar meer capaciteit 

● Extra helpers voorzien 
■ Proberen wat te wisselen tussen de twee 
■ Ook afhankelijk van de toegestane capaciteit 

● Afwachten wat de VKV zegt 
● Workshop omtrent signaaldetectie 

○ Leren herkennen en omgaan met mentale problemen bij studenten 
○ 8 februari 
○ Gegeven door studentenpsychologen van UGent 
○ Mensen die interesse hebt, stuur naar Robin 

● Praesidiumactiviteit 
○ Gaat sowieso door 
○ Kan zowel online als fysiek 
○ waarschijnlijk net voor de paasvakantie 

● Praesidiumweekend 
○ Gaat ook sowieso door 
○ Vanaf dit fysiek mag, doen we dit 

Vice-Praeses 
● Ereledenactiviteit 

○ Deze gaat sowieso door dit semester, liefst fysiek maar desnoods 
online 

○ Ik heb hier nog niet veel ideeën voor dus als je iets hebt, laat maar 
weten 

● Ereledencertificaten 
○ Deze zijn allemaal klaar 
○ Vanaf volgende week ga ik proberen deze bij proffen te gaan 

langsbrengen 
○ Voor de ereleden die niet in Gent wonen, kunnen we deze met de post 

opsturen 
● Jaarverslag 

○ Voorlopige versie staat op de drive 
○ Nog een foto nodig bij wina escape, voor de rest zou het klaar moeten 

zijn 
○ Moet ingediend worden ten laatste 10 februari 
○ Dit weekend stemmen ter goedkeuring 
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● Verslagen deftig opstellen (vzw) 
○ De vorige verslagen waren nogal beknopt 
○ De bedoeling van een verslag van een vergadering is dat iemand die 

er niet was, ongeveer weet wat er gezegd is, dus die mogen iets 
uitgebreider 

○ Het moet ook enigszins duidelijk zijn waarom iets besproken of beslist 
is 

○ Zeker nu als vzw is dit extra belangrijk 
 

Quaestor 
● Templates van begroting / boekhouding / jaarrekening 

○ Begroting is klaar 
○ Contracten zijn ook klaar 
○ Rest is work in progress 

● Schulden praesidium 
○ limiet is momenteel €200 

■ Enkel Robin is er niet onder 
■ De rest ligt onder de limiet 

○ Naar het einde van het jaar toe wordt deze limiet wat afgebouwd 
● De subsidies voor 2021 kunnen nog niet ingediend worden 

○ De VKV waarop deze verdeeld worden, is mogelijks niet kunnen 
doorgaan 

○ Dit zal waarschijnlijk/hopelijk na de aankomende vkv kunnen 

IT 
● WiNA website: 

○ Er wordt volop aan gewerkt, door Victor en Jitse 
○ Recruitment deel is zo goed als af 

● Mailinglijst recruitment 
○ Mogelijkheid om de recruitment mail vanuit de gmail te sturen 

■ Eventueel een mailadres om naartoe te sturen zodat dit kan 
doorsturen 

● Dan moeten we wel zorgen dat enkel wij daarnaar 
kunnen sturen 

● Bij de VTK gebruiken ze dit, maar hier wordt nogal 
misbruik van gemaakt 

● Google GSuite heeft een optie om een mailadres te 
maken, waarvoor je rechten moet hebben om naar te 
mailen 

○ Als dit deftig werkt, lijkt dit wel optimaal 
■ Eventueel een knop om de lijst van de mails van de website te 

halen 
● Voorlopig dit doen tot we iets beter hebben 
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● Google workspace 
○ Nog niet iedereen heeft zijn gmail ingesteld om als functiemail te sturen 
○ Er staat hiervoor een handleiding op de website 
○ Er zijn Collaborative Inboxes voor functies die een mailbox delen 

■ Hier zitten een aantal zeer nuttige functies in, als Robin de juiste 
settings gevonden heeft, kunnen we daar ook effectief alle 
functies van gebruiken (we kunnen er nu wel al aan, das ook al 
iets) 

○ Alle mails naar functiemails worden doorgestuurd naar het bestuur, de 
mails naar jullie persoonlijke mail niet 

○ De drive moet ook nog voor een deel overgezet worden 
■ Deze worden dan elk jaar overgezet naar de nieuwe 

functieverantwoordelijke 
○ Iedereen die iets doet voor WiNA, krijgt een e-mailadres 

■ Dit e-mailadres blijft ook behouden 
● Robin mag geen lege pagina’s meer online zetten op de website 

○ Zo’n pagina’s met enkel wat titels en een hoop lege puntjes zijn enorm 
brak 

○ Robin moet dus leren met github werken 
 

Feest 
● Online clubavonden 

○ Zie de bespreking bij praeses 
● Galabal 

○ Dit is een activiteit die veel op voorhand moet worden voorbereid 
○ Dit zal zeer waarschijnlijk ook niet mogen 
○ Dus afgelast 
○ Eventueel wel een mogelijkheid om een fancy WiNA-bar te doen 

Sport 
● FK sportactiviteiten 

○ Nog niets van online gekomen 
○ In week 2 is het AV 

■ Hopelijk tegen dan nieuws 
● Proberen om toch iets van aanbod te voorzien 

○ Voorlopig gepland in week 3 en 5 
○ Online sportmatch? 
○ Ideetje: WiNA-wandeling 

■ In groepjes van 4 
■ Eventueel de eerstejaarswandeling hiervoor recycleren 

● Idee om soort van 12-urenloop te organiseren samen met de 
Wetenschapskringen 

○ Eerder 3- of 4-urenloop wss 
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Cultuur 
● Quiz 

○ De slides moeten nog wat afgewerkt worden 
○ Waarschijnlijk zal het een online quiz worden 
○ Binnenkort samenzitten met het quizcomité 
○ Quizprijzen 

■ Grote prijzen misschien hergebruiken voor andere wedstrijden 
● Idee: challenges tijdens het semester 

○ Tippi en Manon werken dit eens uit 
● Spelletjesavond 

○ Ook een online alternatief 
○ Voorstel: week 4 
○ Ideeën 

■ Online bierbowling 
● Hier bestaan apps voor 

■ Scribbl 
■ Woorden uitbeelden 

● Zoals op praesidiumactiviteit 
■ Schaken 
■ Drankspelletjes via discordbots 

● Boottochtjes 
○ Proberen voor na de paasvakantie 
○ Eventueel met sponsoring, want bootjes zijn duur 
○ Nu al eens mailen 

 

Scriptor 
● Strakske 3 

○ Deadline indieningen: 26/02 
○ Publicatie: 7/03 
○ Denk aan jullie woordjes, de meesten hebben wel iets van activiteiten 

om over te schrijven 
● Zijn er nog mensen die iets willen schrijven of ideetjes hebben? 

○ Welke coronavariant/vaccin ben jij? 
○ Redactie ook in gang steken 

 

PR-Extern 
● Data voor online workshops 

○ Planet Talent: 11/03 
○ Deloitte: 17/02 
○ Teach for Belgium: 29/03 
○ Er was nog een extra bedrijf dat iets wou doen, maar dat was minder 

interessant 
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● Contracten vernieuwen 
○ Zodat deze op naam van de vzw staan 
○ Maxime had deze templates al gemaakt 

● Op de website klopt er een link naar een sponsorwebsite niet 
○ Dit is ondertussen opgelost 

 

PR-Intern 
● Terug elke week een weekmeel rondsturen 

○ Elke zaterdag namiddag sturen 
○ Te starten vanaf zaterdag 6 februari 

● Instagram 
○ Is weer even doodgegaan tijdens de blok 
○ Proberen terug mee reclame te maken voor activiteiten 
○ Praesidium takeovers 

■ Vorig jaar ook gedaan 
● Throwback-sundays 

○ Een compilatie van een aantal foto’s van een activiteit met een 
muziekje onder 

○ Voor op onze youtubekanaal 
○ Of op onze tiktok 
○ Alternatief als slideshow op onze instagram 

Cursus 
● Opstart cursusdienst semester 2 

○ Alles opnieuw online zoals in het eerste semester 
○ Nieuwe website van SB staat open 
○ Meer info 
○ Er staat een handleiding op de website 

● Opkuis cursuskot 
○ Ergens de eerste weken eens in orde brengen 

■ Er zijn on campus lessen dus mogen we daar normaal gewoon 
binnen 

○ Oude cursussen in de papiercontainer 
○ Affiches weghalen, … 

● De lidkaartprinter moet ook nog in het cursuskot terecht komen 
● Cursus op de WiNA website 

○ Boekenverkoop 
■ Nieuwe admin pagina om alle boeken en cursussen te kunnen 

aanpassen 
● Tabel waar je alles kan aanpassen en dan in 1 keer kan 

updaten 
■ Opdeling van de vakken per semester 

● Extra veld toevoegen aan een boek/cursus: semester 
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● Cursus drive 
○ Alles is overgezet naar de nieuwe Google Workspace omgeving 

● Online systeem volgend jaar? 
○ Denk er eens over na 
○ Online bestellen en afhalen 
○ Of online bestellen en werken met levering 
○ Om te proberen lange rijen aan het cursuskot te vermijden 

● Tweedehandssysteem? 
○ Denk er eens over na 
○ Dit is iets dat elk jaar opkomt, maar dat kost wat programmeerwerk dus 

moet dat liefst binnenkort opgestart worden 
■ Zodat je niet in september moet beslissen om het niet te doen 

wegens te weinig tijd 
○ stubooks.be 

■ Website die dat voor heel Vlaanderen doet 
■ Zorgen dat we onze verkoop niet ondermijnen 

○ Belangrijk dat het zowel voordelig voor de studenten is als voor ons 
■ Dus zorgen dat we niet met problemen zitten indien er andere 

boeken gebruikt worden bijvoorbeeld 
● Labojassen 

○ Deze zijn al verkocht 
● Labobrillen voor volgend jaar 

○ Kan niet via het FK dus die moeten we zelf gaan zoeken 
○ Eens kijken bij de winkel in de Voskenslaan 

 

Schachtentemmer 
● Eerstejaarsactiviteit(en) semester 2 

○ Online de eerste 6 weken 
○ Voorstel: week 3+6 
○ Indien de doop doorgaat, kunnen we deze laatste wat vervroegen 

● (Al dan niet) doop uitwerken met het doopcomité 
 

 
 

Varia 

Milieu 
● Milieu-policy op de WiNA website 

○ Tippi kijkt hiervoor 
○ Sibe stuurt de puntjes van cursus door naar Tippi 
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Andere 
● De dichtheid aan pausen in vaticaanstad is 2 per vierkante kilometer 
● Niels heeft de afgelopen jaren twee comités geleid en geen enkele van die 

activiteiten is kunnen doorgaan 
● WiNA escape mapje kan bij cultuur op de drive 

○ WiNA escape 2.0 uitdenken 
■ Met nieuw concept, niet gewoon andere getallen gebruiken 

● Waarom zijn runescape quests zo saai (Lost City) 
○ En verplicht 
○ Omdat dat een oude quest is 
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