Praesidiumvergadering
02 / 03 / 2021

19 h 00 - 20 h 10

Online
Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Philippe, Jarne, Wout, Florence, Sibe, Jitse,
Victor
David, Segers, Mathieu, Michaël, René

Te laat:

Ellen, Matthias, Niels (les), Manon (les), Tippi (les)

Afwezig:
VOLGENDE VERGADERING:

09/03/2021 - 19h00

Online

Praeses
● Goedkeuring verslag PV 23/02/2021
○ Hoofdletters waren niet overal consistent
○ Unaniem goedgekeurd
● Bestuursvergadering
○ Zaterdag 6 maart 14 uur
○ Voorbereiding AV 23/03
○ Voltooiing Intern Huisreglement
● Discord servers
○ Zaterdag klachten binnengekomen via de
studentenvertegenwoordigers rond berichten die op de server van de
eerstejaars informatica zijn verschenen
○ Momenteel werd die server gepromoot door de opleidingen
■ Dit willen zij niet als er dit soort dingen opkomen
○ Terug een centrale server per opleiding
■ Met dezelfde moderatoren als de oorspronkelijke server
○ Voor wiskunde en fysica is er minder initiatief
■ Ook zij krijgen een aparte server
○ Moeilijk om mensen te overtuigen die niet weten waarom er ineens
gewisseld wordt
■ Er is wel wat animo bij de huidige beheerders om de nieuwe
server te helpen opstarten
○ Sowieso zullen alle servers gelinkt worden aan elkaar
○ Momenteel in gesprek met de werkgroepen om te kijken hoe de
moderatie gaat werken op die servers
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● Mattermost server
○ De drie servers van de opleidingen worden vervangen door discord
○ De centrale WiNA-server was eigenlijk al vervangen door discord
○ Misschien een idee om de praesidiumserver ook over te zetten op
discord
■ Is het nodig om hiervoor een nieuwe server te maken in plaats
van gewoon dit toe te voegen aan de huidige discord?
■ Het is momenteel al niet zo overzichtelijk op discord, dus
misschien is het best om dat toch op te splitsen
○ De mattermost wordt dus opgedoekt
■ Best de mattermost server offline halen, maar misschien de
bestanden wel nog bijhouden voor de rest van dit jaar
● Speeddate Blandinia x Wetenschappen
○ Dinsdag 23 maart
○ Organisatie gebeurt grotendeels vanuit Filologica
■ Wij maken reclame en zijn aanwezig
■ Geen verplichte aanwezigheid van het praesidium
● Wel liefst veel volk aanwezig
● Verbroederingsactiviteit VLAK
○ Zij stellen een cocktailworkshop voor
■ Dus ongeveer wat wij deze avond gaan doen
○ Misschien nog eens samenzitten dus om te bespreken
● Verbroedering der WiNA’s
○ Zou vrijdag 16 april zijn
○ Binnenkort vergadering rond de invulling
● Codex-veranderingen
○ Werkgroep van FK rond veranderingen aan de codex
○ Er is momenteel een doodle om een moment af te spreken
○ Is voornamelijk voor duiding bij een aantal liedjes
○ Robin stuurt de informatie met de geplande aanpassingen door

Vice-Praeses
●

Ereledencertificaten
○ Gisteren nog eens naar de proffen geweest
○ Geen enkele aanwezig

Quaestor
● Update bank
○ Gisteren langs geweest bij de kantoordirecteur van KBC Kouter
○ Transitie nu ook bijna volledig in orde bij de bank
■ Hun juridische dienst neemt onze statuten nog eens door
○ Aanstelling bestuurders moet wel nog eens gepubliceerd worden
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○ Geen spaarrekening meer
■ Wordt niet meer aangeboden aan ondernemingen wegens
negatieve rente
■ Dus momenteel blijft alles op de zichtrekening
○ WiNA-fonds
■ Iemand ging ons verder contacteren hierover
■ Zal waarschijnlijk een beleggingsfonds zijn
■ Dit zal sowieso nog gestemd worden op de AV
■ We zouden als opstart iets meer erin steken dan strikt nodig,
want we hebben wel wat overschot
● Wel opletten dat we volgend jaar met het lustrum niet
onmiddellijk in de problemen komen

IT
● Toegang servers:
○ WiNA1:
■ Jitse, Robin, Victor, David
○ WiNA2:
■ Jitse, Robin, David
○ WiNA3:
■ Jitse, Robin, Victor, David, Mathieu, WiNA Gaming (Friedrich,
Matthias, Ferre)
● Site updates
○ Recruitment
■ Nieuwe sectie op de website
■ Zowel voor bedrijven als voor studenten
■ Bestaande delen ook overzichtelijker gemaakt
○ Markdown inputs
■ Overal waar je nu markdown typt, zie je onmiddellijk wat je aan
het doen bent
○ User account menu
■ Menu met alle tools voor het praesidium
○ Bekijk eens de pagina’s waar je mee werkt om te zien of het in orde is
momenteel

Feest
● Cocktailavond deze avond
○ Veel zin in
○ Eerste experimentele cocktail is al gemaakt

WiNA Gent vzw - Praesidiumvergadering
3

Sport
● WiNA UEFA Champions League
○ 5 à 10 man
○ Leuke avond, saaie match
○ Volgende match PSG-Barcelona
■ datum: 10/03
● WiNA Beerpong
○ Negen deelnemende teams
○ Verliep vlot, was plezant
○ Ook een heel aantal eerstejaars en wel een aantal toeschouwers
○ Naar volgend jaar toe kan dit een leuke activiteit zijn om fysiek te doen
● Strava Challenge
○ Volgende week volgt meer uitleg
○ De challenge zelf begint eind maart
○ Ingeschreven en url’s sportgroepen doorgegeven

Cultuur
● Spelletjesavond donderdag
○ Update discordbots
■ De code van Xeno zijn discordbots is blijkbaar niet eenvoudig
overdraagbaar
■ Eventueel tijdelijk mensen uitnodigen op zijn server

Scriptor
●

Strakske 3
○ Woordje van de praeses is te laat
○ Woordje van de temmer is te laat
○ Woordje van de feestjes volgt na deze avond
○ Woordje van de sportjes wordt nog aangevuld met de beerpong
○ Alle woordjes tegen morgenavond
○ Proberen tegen vrijdag klaar om na te lezen

PR-Extern
● Kunnen jullie allemaal wat volk uitnodigen voor de workshop?
○ 11 maart -> eerstejaarsactiviteit
■ De eerstejaars komen toch niet naar de workshop
■ Het doopcomité kan wel niet op beide activiteiten tegelijk zijn
● Logo’s updaten
○ UGent (oud logo): ok
○ Guido (oud logo): ok denk ik
○ Standaard boekhandel (resolutie): ok
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PR-Intern
● Throwback Thursday
○ Vorige week goed gedaan
○ Deze week de cocktailavond van vorig jaar

Cursus
● Labobrillen
○ Vrijdag afspraak bij Depraets
● Verkoopscijfers tweede semester
○ Eens opvragen bij Hans
● Tweedehandssysteem UGent/FK
○ Nog niet veel duidelijkheid over
○ Robin hoort eens wat het precieze plan is

Schachtentemmer
● Evaluatie speeddate
○ Toffe activiteit
● Posten dat de doop/verkoop doorgaat op facebook pagina? Events maken…
○ Doop op 18/03
○ Verkoop op 16/03
○ Ja! Communicatie is key
■ Stond al in de weekmeel, maar niet iedereen leest/onthoudt dat
○ Vergeet de commilitones ook niet
○ Regels rond verkoop
■ Maximum met 3 personen samenleggen om een schacht te
kopen
■ Geen regels rond maximum aantal schachten per persoon
○ Schachtenplatform is normaal gezien ook af
● Fysiek/online langsgaan in de lessen
○ Robin probeert dit volgende week in te plannen

Varia
Milieu
● Milieu-policy wordt op de bestuursvergadering omgezet in een artikel
○ Er komt mogelijk nog een toevoeging van DuSt
Andere
● https://www.hln.be/gent/man-25-die-studentes-filmde-in-de-douches-van-hom
e-vermeylen-riskeert-twee-jaar-cel-met-uitstel~aaec98b8/
● Muggen mogen uitsterven
● Random wikipedia pagina van de week
○ https://en.wikipedia.org/wiki/Barbini
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