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Algemeen 
In dit document worden alle maatregelen toegelicht die WiNA neemt om de verspreiding             
van het coronavirus tegen te gaan. Dit document zal steeds aangepast worden aan de              
actuele stand van zaken en de huidige coronamaatregelen, opgelegd door hogere           
instanties waaronder de Federale Overheid, de Vlaamse Overheid, Stad Gent en de            
Universiteit Gent. 

Goedkeuring 
 

Deze versie werd online goedgekeurd door de leden van de Algemene Vergadering op 
7 februari 2021 via het FK Election platform. 
 

Communicatie 
Tijdens deze coronacrisis vindt WiNA het zeer belangrijk duidelijk te communiceren           
naar haar leden. WiNA zal daarvoor een webpagina maken op haar website waar             
steeds de laatste updates omtrent de coronamaatregelen worden gecommuniceerd.         
Verder zal elke student daar ook de actuele maatregelen kunnen raadplegen die gelden             
binnen WiNA. 
 
Specifieke maatregelen per activiteit worden gecommuniceerd via de pagina van het           
evenement zelf. 
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Activiteiten 
In het kader van de organisatie van activiteiten door WiNA zullen er een aantal              
maatregelen genomen worden. Deze worden hieronder verduidelijkt. 

Registratie 
Op elke fysieke activiteit die plaatsvindt in het tweede semester van het academiejaar             
20-21 zal er een registratie gebeuren van alle aanwezigen. Zo kan WiNA achteraf             
makkelijk helpen bij contact tracing in geval van een besmetting binnen WiNA. 
 

Alle aanwezigen zullen zich kunnen aanmelden via de website voor een activiteit. Deze             
aanwezigheidslijst zal niet publiek zichtbaar zijn, enkel het praesidium kan deze           
raadplegen indien nodig. De aanwezigheidslijst wordt 14 dagen na afloop van de            
activiteit automatisch verwijderd. 
 

WiNA is verplicht om de aanwezigheidslijsten te delen met de veiligheidsinstanties           
binnen de UGent. 
 

Externen zullen door het praesidium manueel op de aanwezigheidslijst worden gezet,           
met hun naam, email en gsm-nummer. 

Mondmasker 
Op fysieke activiteiten van WiNA wordt in het algemeen het dragen van een             
mondmasker verplicht, zowel voor de studenten als voor het praesidium. Voor een            
aantal specifieke activiteiten kan hiervan afgeweken worden indien de         
coronamaatregelen dit toelaten. De gezondheid van de leden komt steeds op de eerste             
plaats. 

Aanbod 
Er wordt gekeken om een nieuwe kalender op te stellen voor het tweede semester. 
Vanaf het mogelijk is worden er fysieke activiteiten georganiseerd maar tot dan gaat 
alles online door. 
 

De voorkeur, bij fysieke activiteiten, gaat steeds naar openluchtactiviteiten, waar de 
afstand kan bewaard worden. Indooractiviteiten zullen steeds georganiseerd worden 
in lokalen die groot genoeg zijn en voldoende verlucht kunnen worden. 
 

Het praesidium van WiNA zet zich in om zelfs in moeilijke omstandigheden, een 
gevarieerd aanbod aan activiteiten te kunnen voorleggen aan de leden. 
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Clubavonden 
Het organiseren van clubavonden in de Canard Bizar is momenteel niet mogelijk 
wegens de strenge coronamaatregelen die gelden in de horeca. WiNA werkt daarom 
een alternatief uit om in open lucht clubavonden te organiseren die steeds conform 
de coronamaatregelen zijn. Als er geen fysieke clubavonden kunnen georganiseerd 
worden, wordt er steeds een online alternatief voorzien. 

Cantussen 
Het organiseren van cantussen in de Canard Bizar is momenteel niet mogelijk 
wegens de strenge coronamaatregelen. WiNA zal hier geen alternatieven voor 
uitwerken, aangezien het cantusgebeuren een te groot besmettingsrisico met zich 
meebrengt. 

WiNA Doopproces 

Eerstejaarsactiviteiten 
Het doopcomité probeert één of meerdere activiteiten aan te bieden specifiek voor 
eerstejaars zodat ze elkaar nog wat kunnen leren kennen. Dit moet dan ook het sociaal 
contact tussen de eerstejaars verder verbeteren. 

Doop 
Het doopcomité werkt een online alternatief uit voor de doop. Deze vindt plaats in de               
eerste helft van het tweede semester. Er worden ook opdrachten opgesteld die de             
schachten individueel en/of in groep moeten uitvoeren. De ontgroening wordt later nog            
ingepland op het einde van het semester. Indien mogelijk worden ook nog fysieke             
activiteiten georganiseerd met de schachten, afhankelijk van de evolutie van de           
coronamaatregelen. 

Lustrum 85 
De grote lustrumactiviteiten worden uitgesteld naar het volgende academiejaar (21-22).          
Het huidige lustrumcomité probeert wel nog in de mate van het mogelijke enkele             
kleinere activiteiten te organiseren in het thema van lustrum 85. Na de verkiezingen             
voor een nieuw praesidium zal ook een nieuw lustrumcomité worden samengesteld die            
dan verantwoordelijk is voor de lustrumfestiviteiten van komend jaar. 
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WiNA-lokalen 
WiNA beheert drie lokalen in S9. Voor elk lokaal gelden er specifieke maatregelen. 

Cursuskot 
Het cursuskot zal enkel toegankelijk zijn voor de twee Cursussen en het 
hoogpraesidium. De overige leden van het praesidium worden niet verwacht zich in 
het cursuskot te begeven. Verder gelden ook de volgende maatregelen: 

● Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
● Handen wassen met ontsmettende gel bij het binnenkomen en het verlaten 
van het lokaal. 
● Bezoek beperken tot het nodige. 
● Maximaal met drie personen tegelijk in het lokaal zijn. 
 

Grote Kelder 
De grote kelder zal in het algemeen niet toegankelijk zijn voor studenten, WiNA 
leden en het praesidium. Praesidiumleden kunnen echter een uitzondering krijgen 
om bijvoorbeeld een WiNA activiteit voor te bereiden. Hiervoor dient telkens de 
toestemming gevraagd te worden aan het hoogpraesidium. 
 

Kleine Kelder 
De kleine kelder is toegankelijk voor het praesidium. Er gelden wel enkele extra 
maatregelen: 

● Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
● Handen wassen met ontsmettende gel bij het binnenkomen en het verlaten 
van het lokaal. 
● Bezoek beperken tot het nodige. 
● Maximaal met drie personen tegelijk in het lokaal zijn. 
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Vergaderingen 

Praesidium 
Om een goed bestuur te kunnen garanderen, zal het praesidium proberen gedurende            
het semester wekelijks te blijven vergaderen. Dit kan op twee manieren, afhankelijk van             
onder andere de omvang van de vergadering. 

Auditorium A3 
Het praesidium kan ervoor kiezen fysiek te vergaderen (indien toegelaten door de            
UGent). Deze gaat dan door in auditorium A3 in S9. Hiervoor gelden steeds de              
volgende maatregelen: 

● Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
● Handen wassen met ontsmettende gel bij het binnenkomen en het verlaten van 

het lokaal. 
● Iedereen zit op anderhalve meter van elkaar aan aparte tafels. 

Online 
Het praesidium kan er ook voor kiezen om de vergadering online te laten plaatsvinden.              
Deze is dan wel publiek en een link naar de videocall zal gecommuniceerd worden aan               
de leden. 
 

De voorkeur voor praesidiumvergaderingen gaat steeds naar een fysieke vergadering          
indien dat mogelijk is. 

Comités 
Alle vergaderingen onder comités van WiNA moeten online doorgaan. 
 

Voor bepaalde situaties kan hier echter een uitzondering voor aangevraagd worden bij            
het bestuur. De nodige maatregelen worden dan getroffen om deze fysieke vergadering            
op een veilige manier te laten doorgaan. 
 

Stock 
WiNA zal zelf een stock aanleggen van het nodige beschermingsmateriaal. Deze stock            
zal bestaan uit mondmaskers en handgel. In de eerste plaats is dit voor het praesidium,               
maar deze kunnen ook gebruikt worden door de studenten. Inzake de mondmaskers,            
vragen we wel aan alle studenten zelf een mondmasker te voorzien. Indien deze geen              
bij hebben, kunnen ze steeds eentje verkrijgen bij WiNA. 
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Verdere opvolging 
Het bestuur van WiNA engageert zich ertoe steeds de laatste updates te volgen omtrent              
de coronamaatregelen. Indien nodig worden ook aanpassingen gemaakt in het beleid           
dat WiNA voert, steeds in overleg met het praesidium. 
 

Handhaving van alle maatregelen 
WiNA vind het belangrijk om niet alleen goede maatregelen te nemen, maar ook om              
ervoor te zorgen dat deze correct worden gevolgd. Indien er studenten zijn die de              
maatregelen niet nakomen, zullen deze hierop worden aangesproken. Op een activiteit           
kan het bestuur in het slechtste geval beslissen een student weg te sturen. Het              
praesidium kan dan later eventueel nog extra sancties opleggen indien nodig, zoals            
bijvoorbeeld het weigeren van de toegang op bepaalde toekomstige activiteiten. 
 

Alcoholgebruik 
Op activiteiten zal er nog steeds alcohol te verkrijgen zijn. We merken echter op dat               
studenten onder invloed van alcohol veel losser omgaan met de coronamaatregelen. Er            
zal hier telkens streng worden opgetreden. WiNA engageert zich ertoe om overmatig            
alcoholverbruik te vermijden. Studenten kunnen in het slechtste geval het gebruik van            
alcohol ontzegd worden door het bestuur. 
 

Het meenemen van eigen alcoholische dranken is op elke WiNA activiteit ten strengste             
verboden. Wanneer hierop een inbreuk wordt vastgesteld, wordt deze drank afgenomen           
of moet de student de activiteit verlaten. 
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