Praesidiumvergadering
09 / 02 / 2021
Online
Aanwezig:

19 h 00 - 20 h 15

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

Te laat:
Afwezig
VOLGENDE VERGADERING:

16 / 02 / 2021 - 19 h 00

Online

Praeses
● Goedkeuring verslag PV 03/02/2021
○ Er staat iets op van online verbroederingen met andere kringen, maar
hierover is er niets gezegd tijdens de vergadering
○ De definitieve versie (pdf) van het verslag stond te laat online, dus niet
iedereen wist al dat het af was
■ Volgende keer een berichtje op mattermost zetten
○ Stemming:
■ VOOR: 11
■ TEGEN: 3
■ ONTHOUDING: 1
● Coronaplan
○ Unaniem goedgekeurd
○ Staat ook al op de website
● Kalender semester 2
○ Fysieke activiteiten waarschijnlijk pas vanaf april
■ Uit bericht van de vkv
■ Deze richtdatum kan nog verschuiven
○ WiNA-bar draaiboek nog mee bezig
■ Afwerken tegen volgende vergadering
○ Data van de verkiezingsprocedure
■ wordt officieel goedgekeurd op de volgende AV
■ week 8 infomoment
● Uitleg over de praesidiumfuncties en de
verkiezingsprocedure
■ week 9 kiesvergadering
■ week 11 verkiezingen
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● Informatie activiteiten
○ mail gekregen van de DSA
○ Geen georganiseerde wandelingen
■ Zelfs in groepen van 4
○ Afhaalmomenten zijn wel toegelaten
○ Mogen wij (sterke) alcohol verkopen?
■ Geen idee, zeker eens controleren
● Praesidiumjassen voor Sibe en Manon
○ Robin stuurt straks nog een berichtje
● Google Meet recordings instellen
○ Zodat Kobe niet manueel moet recorden
● Die mail van de andere WiNA kringen en verbroedering, doen wij daar iets
mee?
○ Robin hoort eens wat hun plannen waren
○ Voorstel: uitstap naar Erps-Kwerps
● Waarom vergaderingen om 19u en niet om 17u30
○ Om 17u30 vergadering zorgt ervoor dat je nog wat pauze hebt tussen
vergadering en clubavond
○ Om 19u vergadering zorgt hopelijk voor iets meer mensen die naar de
clubavond komen
○ Stemming
■ 17u30: 5
■ 19u: 4
■ onthouding: 6
● Online clubavond vanaf 20 uur op Discord!

Vice-Praeses
● Jaarverslag
○ Unaniem goedgekeurd
○ Ook ingediend ondertussen
● Ereledencertificaten
○ Morgen namiddag langsgaan bij de proffen
○ Eens horen bij de ereleden in de buurt van Gent of ik zou kunnen
langsgaan
○ Voor de rest met de post
● Ereledenactiviteit
○ Nog geen ideeën
● WWW
○ Zaterdag is het WWW-vergadering
■ Hier bekijken we of we annuleren of verplaatsen naar
zomer/volgend jaar
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Quaestor
● KBC
○ Spaarrekening openen ging blijkbaar toch niet via de app (ofwel heb ik
daarover gekeken)
○ Begin volgende week krijg ik een afspraak bij de KBC. Exact moment
volgt nog
■ Robin gaat mee
○ Opening spaarrekening en eens bekijken of de transitie goed verlopen
is
○ Meer info over het WiNA fonds zal hierop ook volgen
○ UPDATE KBC: De mens van de bank ging ons dossier eens opvragen
en ons dan een afspraak geven
○ Op een aantal documenten staat ook nog WiNA FV ipv vzw dus dit
moet ook nog aangepast worden
● Ik kan nog altijd geen subsidies indienen snif
● Schulden
○ Zeer laag in het algemeen
■ Behalve die van Robin
○ Dus das oke
● Templates boekhouding/ jaarrekening
○ beiden work in progress

IT
● Website Wintermarkt is niet bereikbaar binnen eduroam
○ Deze zou herbruikt worden volgend jaar dus best eens fixen
○ Dit is dezelfde structuur als van de gaming site, dus best eens
controleren dat deze wel werkt
● Wiki
○ Wordt momenteel weinig of niet gebruikt
■ Is ook enkel nuttig voor een aantal functies
○ Deze geraakt ook wat outdated voor een aantal functies
○ Voorstel: weghalen
■ Documenten per functie met een overzichtje bijhouden op de
drive
○ Is wel handig om ideeën uit te halen van oude jaren
○ Wordt bijna uitsluitend gebruikt door het oudere deel van het
praesidium
■ Ligt ook wel aan het feit dat het nieuwere deel de wiki nog niet
heeft nodig gehad dit jaar
○ DSA liet ook weten dat overdracht van informatie dit jaar heel
belangrijk is
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○ Aangezien we sowieso de drive gaan gebruiken, gaat de wiki ook
gebruiken misschien enkel zorgen voor halve informatie op beide
platformen
○ Momenteel is de drive ook nog een beetje in een testfase, dus alles
hierop inzetten is misschien ook niet direct een goed idee
○ De vraag is dus of we de wiki deftig gaan gebruiken/updaten of de
relevante informatie overzetten op de drive en de wiki ditchen
■ stemming:
● behouden en updaten: 10
● overzetten naar drive: 3
● onthouding: 1
● Reminder: functiemail instellen op Google Workspace
○ Probeer dat deze week nog te doen
○ Handleiding hiervoor staat op de drive
○ Als het niet lukt, stuur naar Robin of Jitse
● WiNA Contact
○ contactformulier op de website

Feest
● Clubavonden
○ Cava-avond:
■ volgende week
● Liefst morgen al een evenement online
■ Dresscode: hemdje
○ website: backyard.co
○ cocktailpakketten
■ Veel moeite
■ Sluit de mensen die niet in Gent zitten uit
■ Handiger om gewoon een boodschappenlijstje te voorzien
■ Zorgt ook dat er geen afhaalmomenten voorzien moeten worden
■ Cocktailtutorial zal wel worden gegeven
● week 4

Sport
● Activiteiten
○ Samen UEFA Champions Leaguematch bekijken
■ Geen idee in hoeverre mensen hiernaar willen kijken
■ Bekijk eens wanneer er grote matchen gespeeld worden
■ Mss koppelen aan drinking game
○ Samen Dartstornooi bekijken
■ iemand data?
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○ Online sportspelletjes op het wereldwijde web spelen
○ Online bierpongtornooi
■ Niet zo moeilijk om op te zetten
■ Misschien al eens testen met het praesidium

Cultuur
● Quiz
○ Comité komt dit weekend samen
○ Niet zo duidelijk wie hier nu de leiding over heeft
■ Aangezien Manon pas later cultuur werd
■ Maxime en Manon beslissen samen
● Spelletjesavond
● Boottochtjes
○ Nog niet naar kunnen kijken
● WiNA Escape 2.0
○ Nog mensen zoeken om te organiseren
● Online Manillentornooi
○ Dit wordt georganiseerd door de WiNA Gaming
○ Momenteel is het niet helemaal duidelijk hoe dit gaat verlopen
○ Morgen wordt de informatie aangevuld op het evenement

Scriptor
● Strakske 3

PR-Extern
● Recruitment op de website
○ Deadline om online te gaan: 21 februari
● Bevestiging van 2 van de 3 bedrijven voor workshop
○ Details nog bespreken, als ik dat weet komt het op de site en fb
○ Met inschrijvingen?
■ Dan hebben we een idee van het aantal aanwezigen
■ Inschrijvingsformulier van de website gebruiken
● Contracten in loop van deze en volgende week
○ overzetten op naam van de vzw
● Sponsors LAN der wetenschappen
○ WiNA Gaming fixt deze zelf
○ Eventueel wel op de website zetten
○ Ook proberen om ze als gewone sponsor te fixen
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PR-Intern
● Throwback sundays op Instagram
○ Vanaf nu zondag te beginnen

Cursus
● We hebben twee nieuwe leden
○ Tis nog niet voor direct maar mss niet vergeten dat die ook een lidkaart
krijgen (ook al caren die wss niet)
○ Ondertussen zelfs 3
● Prijs cursussen
○ prof kreeg vraag om cursus online te zetten om zelf af te drukken
terwijl wij die cursus verkopen
■ Vragen om nog even mee te wachten
■ Dit is op voorhand gecommuniceerd: als wij hem printen, dan
komt hij niet online
■ Op zich zijn wij niet zo duur, maar er zijn wel verzendingskosten
● Dus als je enkel 1 cursus moet hebben, is dat wel bijna
een verdubbeling
● Nieuwe pagina’s op de website
○ Veel beter dan het vorige
○ Op de studiehulp kunnen nog geen vakken gelinkt worden
■ hier wordt aan gewerkt
● Hoe snel weten we informatie rond wat we verkocht hebben
○ Waarschijnlijk ongeveer even snel als vorig semester
● Cursuskot opkuisen
● Lidkaartenprinter transport
○ staat momenteel nog op Maxime zijn kot
○ Robin passeert daar morgen en neemt die mee
● Labobrillen
○ Misschien eerst naar de proffen sturen om te weten welke
voorwaarden er zijn op die brillen

Schachtentemmer
● Morgen DC vergadering
○ hier wordt de doop besproken
● Eerstejaarsactiviteiten
○ Data hiervoor staan op de kalender
● Contact met de eerstejaars onderhouden
○ Momenteel staat dat een beetje op een laag pitje
○ Straks naar de clubavond komen, dat helpt
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Varia
Milieu
● Heeft dit ook een e-mail?
○ Ja, gewoon milieu@wina-gent.be
● Milieu policy:
○ vandaag keer bekeken wat WiNA allemaal doet en kort genoteerd
Andere
● Erps-Kwerps zal tijdens de West-Vlaanderen-invasie dienen als basis achter
de linies
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