Praesidiumvergadering
23 / 02 / 2021

19 h 00 - 20 h 10

Online
Aanwezig:

Kobe, Maxime, Sibe, Florence, Wout, Jitse, Niels, Jarne, Ellen,
Mathieu, David, Segers

Te laat:

Robin, Tippi (les), Manon (les), Philippe, Matthias,

Afwezig:

Victor (ziek)

VOLGENDE VERGADERING:

02/03/2021 - 19h00

Online

Praeses
● Goedkeuring verslag PV 16/02/2021
○ Unaniem goedgekeurd
● Wintermarkt
○ Er komt nog een video online
○ Deze wordt straks doorgestuurd
○ Komt normaal op ons youtubekanaal
● Verbroedering WiNA’s
○ Praeses WINAK maakt een facebookgroep aan
○ Komende dagen eens uitwerken wat we zouden kunnen doen
○ Laat maar weten als er ideeën zijn
● Speeddate met Blandijn en Wetenschappen
○ 23 maart
○ Initiatief vanuit de Blandijnkringen
○ Wij moeten hier qua organisatie weinig voor doen, enkel deelnemen en
wat reclame maken
● WiNA-bar@S9
○ Oproep vanuit de DSA om domeinen te zoeken om te gebruiken als
bar
○ Plekken die alle verenigingen kunnen gebruiken
○ Ter compensatie voorziet de DSA logistieke steun en/of financiële
steun
○ Grasveld achter S9 wordt beheerd door DGFB, maar met hulp van
DSA kan er misschien wat meer
○ Zou misschien de mogelijkheid geven om de bar langer te laten staan
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○ Indien andere verenigingen voorzieningen nodig hebben, zou iemand
van ons aanwezig moeten zijn
○ Belangrijk dat wij niet verantwoordelijk zijn voor wat andere kringen
uitsteken met het terrein
● Praesidiumjassen
○ Beide jassen zijn binnengebracht
○ Volgende week eens vragen hoe lang dat ongeveer zou duren
● LAN der wetenschappen
○ Inschrijvingen gaan normaal morgen open
○ Quizprijzen zouden gebruikt worden als hoofdprijzen voor de
competities
■ Best eens navragen bij de bedrijven of dit geen probleem vormt
■ Mogelijkheid om sponsoring te tonen tijdens het evenement
● Via de livestream
■ Riot games gaf vroeger Riot points als prijs voor voldoende
grote evenementen
● Eens kijken of ze dit nog doen
● Iets meer nuance gekregen vanuit de DSA rond wandelingen organiseren
○ Het mag wel, zolang er geen tijdstip aan vasthangt
○ Ook routes uitstippelen, QR-codes uithangen mag
■ Indien je iets uithangt, moet je dit wel aanvragen

Vice-Praeses
● Ereledencertificaten
○ Eens horen bij Sander wanneer ik daar zou kunnen langsgaan
○ Ik moet nog steeds het doolhof S12 eens trotseren
● Ereledenactiviteit
○ Voorlopig een beetje afwachten tot er weer meer (niet-online) opties
zijn

Quaestor
● Schulden
○ Iedereen zit weer onder/op de limiet
● Bank
○ We hebben een afspraak (volgende maandag)
○ Nog een hoop juridisch en administratief werk blijkbaar
○ Ze hadden een publicatie van het bestuur nodig, maar het was niet zo
duidelijk

IT
●
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Feest
● Evaluatie Cava-avond
○ Alle rooms werden gebruikt, dus mensen konden wat switchen
○ Cava zorgde voor een zekere samenhang
● Cocktailavond
○ Gathertown update, ik heb twee rooms gelinkt aan elkaar (via
teleportatietegels) dus dan kunnen we verdeeld over de 2 ruimtes 50
man ontvangen (:
■ https://gather.town/app/dDI2n8Tn63O46qDa/WiNA zie blauwe
tegels linksonder
○ Banner en tekstje zijn ready to go maar we wachten nog op Robin over
bevestiging van eventuele UGent gather town
■ Die UGent gather town gaat er niet komen
■ Tegen morgen mag dit evenement online
○ Cocktailworkshop zal pas beginnen om 21u want Wout komt pas later
● WiNA-bar
○ Misschien al eens nadenken wat we zouden kunnen doen als het
fysiek terug mag
● Friteuse
○ We zijn er vergeten omgaan
○ We zullen nog kijken om er sowieso nog een tweede aan te kopen
■ In de fysieke WiNA-bar kunnen we dit zeker gebruiken

Sport
● Online beerpongtoernooi
○ Inschrijvingen staan open
○ Voorstel om ieder spel max 30 min à 1u te laten duren (behalve finale)
■ Na 30 minuten denk ik dat je wel eens wil wisselen
■ Als je een beetje iets van tornooi wilt, heb je toch snel al eens
een match of 8
■ Als die allemaal een uur duren, dan duurt dat net iets te lang
● WiNA UEFA Champions League
○ Morgenavond 20u45
○ Atalanta vs Real Madrid
○ Drinking game is klaar
● Strava challenge over heel Vlaanderen
○ WiNA doet mee samen met Chemica en GBK

Cultuur
● Online spelletjesavond
○ 4 maart
■ Volgende week donderdag
○ Facebookevenement staat al online
○ Nog eens kijken om wat extra discordbots te voorzien
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Scriptor
● ‘t Strakske 3
○ Deadline woordjes: 28 februari
○ Activiteiten afgelopen weken + deze week
■ Sport:
● Champions League match
● Beerpong is maandag, dus stuur dit dinsdag door
■ Temmer:
● Speeddate (+ toekomstige activiteiten aanbrengen?)
● Extra stukje over de doop en de schachtenverkoop
■ Feest:
● Cava-avond
● Cocktailavond is dinsdag dus stuur dit woensdag door
■ PR-Extern
● Workshop?
○ Oehjaaa perhaps
○ Woordje van de praeses
■ Zaterdag een reminder sturen
○ suggesties nog steeds welkom
■ Woordje van de cursus?
■ Tekstje van de GSR
■ Nog eens sturen naar IAESTE
○ Fysiek of online?
■ Mogelijkheid om wat fysieke kopieën rond te brengen als we
langsgaan bij de eerstejaars
■ Als er fysieke Strakskes zijn, ook versies voor de ereleden

PR-Extern
● Vacaturepagina niet online?
○ Victor had een aantal deadlines
○ Jitse heeft geen computer om te helpen
○ Nieuwe deadline: 28 februari
● Deloitte workshop was tof
○ Wel geslaagd
○ Aantal aanwezigen: net geen 15
● Volgende workshop komt vrijdag online
○ Met Planet Talent
○ 11 maart
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PR-Intern
● Weekmeels zijn over het algemeen in orde
○ Wel altijd vrij laat op de avond
○ Deze week was het in orde
● Throwback Thursday
○ Vorige week wat vergeten
■ Vanaf deze week zeker online
○ #WiNA-throwback
○ Per activiteit een post
○ Er is normaal functionaliteit op facebook om berichten te plannen,
normaal werkt dit ook voor instagram

Cursus
● Labobrillen
○ Gestuurd naar VTK, zij kopen sinds dit jaar bij Medical Werff (voor
zover Google weet een bedrijf uit Amsterdam) nadat het vorige bedrijf
failliet ging door corona
○ Gestuurd naar Depraets, zij hebben graag dat we eens een afspraak
maken in de winkel om de mogelijkheden te bespreken
○ Misschien met Tippi mee om eventueel contract al te bespreken?
● Lidkaartprinter is geïnstalleerd
○ Al 11 lidkaarten geprint
○ Het bakje om de kaarten op te vangen is een beetje brak als er meer
dan 1 kaart geprint wordt
○ Er hangt een kaart bovenop in de juiste richting zoals ze erin moeten
gestoken worden
○ Nog 153 gedrukte lidkaarten van 2020-2021 (nog niet uitgedeeld) =>
vanaf er terug fysieke activiteiten zijn, lidkaarten beginnen uitdelen
○ Nog 40 lege lidkaarten van 2020-2021

Schachtentemmer
● Donderdag speeddate
○ LANGSGAAN IN LESSEN ONLINE OF FYSIEK
■ AAAAAH
■ Is dienen speeddate niet al donderdag? >=(
■ Is gevraagd aan de opleidingscommissies
● En een beetje genegeerd
■ Wel belangrijk om dat nog eens te vragen voor de doop
○ Morgen nog eens reclame maken
○ Morgen Doopcomité vergadering
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Varia
Milieu

😡

● Waarom staat Tjeppa bij varia :'(
○ Milieu wordt blijkbaar niet als belangrijk beschouwd
○ Vroeger stond het zelfs niet op het verslag, dus uiteraard is dit wel
belangrijk
● Schrijf u in voor veggiemaand op vzw Eva
○ Al 11000 mensen ingeschreven
● Milieu policy
○ Robin bekijkt dit dit weekend
○ Zodat dit op de site en in het Intern Huisreglement kan
Andere
●
●
●
●

Filou is een slaapkop
Robin is toch beter met een pet <3
Rip Daft punk
Kip met honing-mosterdsaus is lekker
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