
Praesidiumvergadering 
 

16 / 02 / 2021 19 h 00  -  19 h 55 
 

Online 
 

 

  
 

VOLGENDE VERGADERING: 23 / 02 / 2021   -   19 h 00      Online 
 

 

Praeses 
● Goedkeuring verslag PV 09/02/2021  

○ Een aantal puntjes stonden er heel kort in 
■ Als er behalve een vermelding niets over gezegd is, moet het er 

niet instaan 
○ Unaniem goedgekeurd 

● Nakijken verkoop sterke alcohol 
○ Robin heeft gecheckt bij het FK 
○ We mogen dit verkopen 

● Google Meet recordings instellen 
○ Robin vindt de functionaliteit niet terug 
○ Het zou kunnen dat wij met de gratis versie van google workspace niet 

de volledige functionaliteit hebben 
● Verbroedering met andere WiNA verenigingen 

○ Er is een messengergesprek om verder af te spreken 
○ Communicatie verloopt niet super vlot 

● Verbroedering met andere kringen 
○ Er is donderdag manillen van WiNA en Geografica apart 
○ Misschien volgende keer afspreken om zo’n dingen samen te doen, dat 

is makkelijk en trekt misschien meer volk 
○ Meer volk is niet per se altijd beter, het is ook niet de bedoeling dat je 

vrijdag nog bezig bent 
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Aanwezig: Robin, Kobe, Maxime, Sibe, Manon, Philippe, Jitse, Niels, Ellen, 
Victor, Wout, Tippi, Matthias, Jarne, Florence 
David, Mathieu, Segers 

Te laat:  

Afwezig  



● Coronamaatregelen 
○ Er zal geprobeerd worden om vanaf 15 maart meer mogelijk te maken 

voor studenten 
○ Dit zal initieel vooral voor on campus lessen zijn maar misschien is er 

voor ons ook iets meer mogelijk 
● Praesidiumjassen 

○ Sibe en Manon 
○ Robin brengt deze morgen binnen bij het FK 
○ Robin spreekt af met Manon om haar jas binnen te brengen 

● Wintermarkt 
○ Uiteindelijk resultaat: €2000 

■ Dankzij decaan en Chemica 
 
 

Vice-Praeses 
● WWW werd geannuleerd 
● Ereledencertificaten 

○ Vorige week al bij een aantal proffen geweest 
■ Ik moet nog wel eens terug want sommige waren er niet en S12 

is een doolhof en daar heb ik niemand gevonden 
○ Morgen langsgaan bij Mathieu 

 
 

Quaestor 
● Blijkbaar heeft die mens van de bank ons vorige week niet meer 

gecontacteerd, ik zaag morgen nog eens bij die mens. 
● Schulden praesidium 

○ Robin zit nog steeds boven de limiet 
○ Probeer te voorkomen dat je persoonlijke betalingen met de WiNA 

bankkaart doet 
● Friteuse AH 

○ Die gaan we kopen 
○ Robin gaat er donderdag om 

 
 

IT 
●  
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Feest 
● cocktailavond 

○ voorbeeldje: https://gather.town/app/dDI2n8Tn63O46qDa/WiNA 
■ online videochatplatform waarbij je kan rondwandelen en praten 

met de mensen waarbij je in de buurt staat 
■ Ik ben fan! 
■ Ik ook! 
■ Wel max 25 personen per ruimte in de gratis editie. Eventueel 

eens kijken wat de kostprijs is voor zo een avond met meer 
volk? 

● UGent heeft betalende ruimtes voor lessen en studenten 
hebben na lesuren toegang om er te zitten om samen te 
werken. Kzou eens bij hen informeren wat de 
mogelijkheden zijn 

● Hoe zit het in dit geval met accounts? 
○ UGent-mails zijn niet nodig 

■ Misschien een welkome afwisseling voor discord 
■ Veel potentieel ook voor de quiz 

○ cocktails 
■ Momenteel 3 cocktails gepland 
■ Het idee erachter was ingrediënten een beetje spreiden zodat 

mensen geen 7 verschillende flessen drank moeten kopen 
● Cava-clubavond straks 

○ Vergeet jullie hemdje niet 

Sport 
● WiNA UEFA Champions League staat online 

○ Via discord 
■ Voor mensen zonder tv: ze tonen hem op de site van VTM 

○ Nog een drinking game bij zoeken 
● Bierpong test (feest, cultuur en sport): 

○ Werking: 
■ Zet de 10 bekers/glazen/whatever van de tegenstander op +/- 

2m afstand: dees zijn de bekertjes waar je in gooit 
● Vrijwillig kan je ze vullen met water zodat ze niet 

omvallen, vul ze zeker NIET met bier 
■ Zorg voor je eigen bier 
■ Je drinkt een halve ad fundum als de andere persoon in de 

bekers voor zich gooit, haal deze beker dan ook weg 
■ De persoon die eerst alle bekers “weg heeft geworpen” wint 

○ Best een channel per duo, maar als mensen een ander channel willen 
joinen om per 2 te spelen kan dit ook 

○ Zet een tijdslimiet: Sibe en Manon zijn meer dan 2u bezig geweest aan 
1 spel 
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○ Leg een tapijt of handdoeken op de grond als je lichtgevoelige 
onderburen hebt 

○ Beerpongset Action 2,5 euro voor 24 bekers en 24 balletjes 
○ Bekers: 

■ Bierpongbekers: 10/10 ez shot 
■ Glazen: 5/10 
■ Massacantus/Beiaardcantuspotten: 3/10 
■ Koffietassen met een hals naar buiten toe: 0/10  

○ Thanks aan alle testers 
○ Eventueel een idee om het aantal bekers te limiteren zodat mensen 

niet te zat worden 
■ Mensen kunnen zelf kiezen hoeveel ze drinken 

○ Inplannen in week 4 
■ De sportjes organiseren dit verder 

Cultuur 
● https://cultour.be/catalogus/ 

○ Momenteel stond er niet te veel interessante dingen in 
○ Wordt regelmatig geüpdatet dus houdt het misschien wat in de gaten 

● Boottochtjes 
○ Tegen de paasvakantie moet dit uitgewerkt zijn 

● Quiz 
○ Online 
○ 1 april 

● Spelletjesavond 
○ Tegen donderdag evenement online 

Scriptor 
● Strakske 3 

○ Als er nog ideetjes zijn, laat het weten 
○ Cocktailreceptjes van de cocktailavond ook uitschrijven in ‘t Strakske 
○ Deadline: 26 februari 

 

PR-Extern 
● Morgen event van Deloitte 

○ Nog platform nodig? 
■ Maxime ging eens kijken dacht ik 

● Niet meer aan gedacht 
■ Link moet doorgestuurd worden naar Deloitte 
■ Moet wel gewoon lukken op Google Meet 
■ Straks nog een google meet link aanmaken 

● Dan kan die doorgestuurd worden naar Deloitte 
○ Nodig nog al uw vrienden en vriendinnen uit, nog niet zoveel volk 

WiNA Gent vzw   -   Praesidiumvergadering 
4 

https://cultour.be/catalogus/


● Recruitment deel website 
○ Work in progress 
○ Deadline: nu zondag 21 februari 

 
 

PR-Intern 
● Throwback thursdays op instagram 

○ Vanaf nu beginnen opstarten 
○ Foto’s van de voorbije jaren terugzoeken 

● Weekmeel iets vroeger versturen 
○ Was op mattermost gezet om na te kijken, maar dan een beetje uit het 

oog verloren 
○ Risico met laat doorsturen is dat het verdwijnt in mensen hun mailbox 

 
 

Cursus 
● Labobrillen 

○ Gestuurd naar de prof 
○ Voorwaarden gekregen, nu nog sturen naar winkel(s) 
○ Was dat depraets in de voskenslaan of hoe noemt die winkel? 

■ Ja die winkel 
○ Misschien ook eens sturen naar VTK 

■ Zij verkopen die ook 
● Opkuis cursuskot 

○ Er zit nog geld in de kassa, laten we dat daar zitten of verhuist dat 
beter naar de bankrekening? 

■ Maxime komt die deze week nog legen 
○ Is er iemand een sleuteltje kwijt waar ‘K2’ op staat? 

■ Dat ligt daar al twee jaar 
○ Overschot guidozakken 

■ nog proberen verkopen of zoals vorig jaar terug uitladen en 
uitdelen/...? 

■ Praesidium mag deze meenemen 
○ Tziet er proper uit 

● Voor volgend jaar (eventueel tweedehands systeem/online systeem/…) 
○ Wat puntjes verzameld in bestand op de cursus drive 
○ Zullen we de link delen met heel het praesidium of kan iedereen die het 

wil zien er nu al aan? 
■ Best eens delen op mattermost 

○ Blijkbaar wil de UGent ook een eigen platform voor tweedehands 
boeken maken 

■ Hierover is nog niet veel bekend 
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● Pagina ‘nieuwe student’ op de site 
○ Mss eens updaten, ge moogt mij daar gerust op laten staan, maar ik 

weet niet of dat voor iedereen geldt 
■ 3 nieuwe mensen zoeken per opleiding 

● Tegen volgende week 
○ Eens checken dat die mailadressen nog actief zijn 

■ Doorverwijzingen kloppen niet meer 
● Lidkaartprinter 

○ Nog eens kijken om deze te installeren 
 

Schachtentemmer 
● Verslag DC vergadering 

○ Eerstejaarsactiviteiten 
■ 25 februari: Speed dating 

● Er was wat verwarring bij de eerstejaars 
● Dit gaat om kennismaking, niet om letterlijk daten 

■ 11 maart: Kahoot quiz en Online spelletjesavond 
● Spelletjesavond via backyard.co 

■ Het praesidium wordt niet verwacht, maar diegenen die willen 
meedoen, mogen wel afkomen 

○ Doop 
■ Online doop met verkoop op clubavond in week 6, Robin schrijft 

een website voor bieden. 
■ Officiële ceremonie in week 9 of vroeger indien fysiek mogelijk 

● Hier krijgen ze dan ook hun lintje 
■ Schachten krijgen een hele hoop opdrachtjes die punten waard 

zijn, ze moeten individueel een minimum aantal punten halen 
om de ceremonie te mogen meedoen. 

● Dit systeem moet nog uitgewerkt worden 
■ Doopcontracten geldig tot week 12, tenzij de ontgroening 

vroeger valt. 
● Deze moeten sowieso herschreven worden 

■ Eerstejaars die geen online doop willen zullen moeten wachten 
tot volgend jaar  

○ Ontgroening 
■ Nog veel te vroeg om beslissingen te nemen 
■ Wel proberen om een duidelijke deadline te stellen hiervoor, 

zodat dit niet blijft aanslepen 
● Reclame maken bij eerstejaars 

○ Robin heeft via mail gevraagd of dit in de lessen kan 
■ Zowel in fysieke als in online lessen 

○ Anders ook via ufora 
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Varia 

Milieu 
● Milieu-policy 

○ Tippi heeft een documentje opgesteld 
○ Robin gaat dit nog nalezen 

 

Andere 
● Voorwaarden voor astronaut bij ESA: 

○ Masterdiploma in wetenschapsopleiding 
○ 3 jaar werkervaring 
○ Benen zijn geen vereiste 
○ Dus David, ambities? 
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