Praesidiumvergadering
09 / 03 / 2021

19 h 00 - 20 h 25

Online
Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Jitse, Niels, Victor, Tippi, Florence, Philippe,
Ellen, Matthias, Sibe, Wout
Mathieu, David, Michaël, René

Te laat:

Manon (les)

Afwezig

Jarne (rijschool)

VOLGENDE VERGADERING:

16/03/2021 - 19h00

Online

Praeses
● Goedkeuring verslag PV 02/03/2021
○ Unaniem goedgekeurd
● Verbroederingsactiviteit WiNA’s
○ Dit jaar wordt het door Antwerpen georganiseerd
○ Ideeën
■ Quiz
● Teams met één iemand per WiNA
■ Gathertown
○ Verslag van de vergadering komt op de drive
○ Eind maart wordt dit vastgelegd
○ Regeling voor volgend jaar is nog niet besproken
● Terugkoppeling bestuursvergadering
○ Idee om eerste WiNA-bar samen met de werkgroepen te doen
■ Zoals op introductiedag
■ Wordt nog uitgewerkt
○ Mogelijkheid om de activiteiten terug via API door te geven ipv
manueel
■ Eens sturen naar IT van het FK of zij hun API kunnen fiksen
○ Belgian College League wil samenwerken met WiNA Gaming
■ Dit jaar voorlopig zonder contract
■ Vooral hulp bij organisatie tornooien
○ Praesidium volgend jaar
■ Kobe is bezig met dat samen te stellen
■ Opkomend bestuur mag joinen op de bestuursvergaderingen
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○ WiNA-fonds
■ KBC is nog bezig met administratie van hun kant
■ Voorlopig al een beetje geld er op zetten om dat op te starten
■ Op het einde van het jaar kijken wat we er nog bij steken
○ Wiki
■ Zowel structuur als inhoud updaten
■ Inlogsysteem vervangen door WiNA CAS
○ Intern Huisreglement:
■ Voorstellen voor een deel van de artikels kan je nalezen op het
verslag
■ Deze worden besproken op de AV van 20/03
■ WiNA Gaming als comité definiëren
● Dit is op de vorige AV anders beslist
● Het bestuur wil de discussie hierover heropenen
○ Statuten op de website
■ Nog een aantal verschillen tussen de pdf (de juiste versie) en de
uitgeschreven versie
● Kobe kijkt om dit te updaten
○ Stadswandeling
■ Soort escape-room 2.0
■ Als er mensen dit mee willen uitwerken, laat maar weten aan
Maxime
○ Informatie naar schachten rond de doop
■ Alle informatie staat ondertussen online
■ Zie schachtentemmer
○ Publicatie aanstelling bestuurders
■ Blijkbaar zou er toch iets niet gepubliceerd zijn
■ Kobe heeft een mail gestuurd naar de e-griffie om dit te checken
○ Goedkeuring toegang servers
■ Iedereen die toegang heeft moet intentieverklaring
ondertekenen
● Deze is er nog niet
● Wordt normaal dit weekend opgesteld
○ Lustrumcomité volgend jaar
■ Kobe zoekt eerst een nieuwe voorzitter en quaestor
○ Infodag faculteit wetenschappen
■ 27 maart
■ Zoals de vorige jaren zoeken ze een aantal studenten om de
opleiding te representeren
● Lustrum dit jaar
○ Communicatie naar WiNA moet nog opgesteld worden
● Werkgroep codexaanpassingen
○ Gaat door nu vrijdag
○ Kobe kan niet, misschien iemand anders meenemen
■ Tippi gaat misschien mee
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○ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yquBYOdGNpOk9X_0TWl15
HXocDUAE7mAhL6ynpBgd2M/edit?usp=sharing
■ Deze lijst komt ook op de discord
○ De meeste aanpassingen gaan vooral over kadering bij een aantal
liedjes
○ Op zich kan meer duiding niet echt veel kwaad
■ Er zijn ook al heel wat liedjes waar al wat kadering bijstaat
■ Misschien ook meer indekking tegen buitenstaanders die een
codex in hun handen krijgen
○ Belangrijk puntje: wel voorkomen dat de paginanummering niet
verandert
■ Redelijk vervelend dat de nummering verandert bij elke nieuwe
versie van de codex
● Jassen?
○ Nog geen update hierover van het FK
● durfdoen.be/quiz (da ding van op discord van gisterenmiddag)
○ Niet zo duidelijk waar dit over gaat
○ Blijkbaar zouden wij iets van prijs moeten geven
○ Robin kijkt eens wat de bedoeling is

Vice-Praeses
●

Quaestor
●

IT
● Sponsors op weekmeel gefixt
○ Deze week waren de logo’s niet zichtbaar
○ Als het volgende week weer is, graag melden
● Wiki
○ Achterliggende structuur eens updaten

Feest
● Evaluatie cocktailavond
○ Gathertown was wel tof
● Volgende feestactiviteit
○ Clubavond week 8
● Tweede frituur
○ Dit wordt voorzien zodra het terug nodig zou zijn op activiteiten
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Sport
● Stravachallenge
○ Misschien loopteam op de Sterre organiseren begin april?
○ Lopen per tien (met afstand)
○ Misschien een discordkanaal maken hiervoor
● Morgen voetbalmatch
○ Barcelona vs PSG

Cultuur
● Ik wil mn discordtekstje
○ Channel met alle spelletjes van de spelletjesavond
○ Channel was al verwijderd
■ Aangezien dit oorspronkelijk tijdelijk was
○ Er was al een nieuw tekstje voorzien
■ Zodat dit kon blijven staan
○ Channel is ondertussen terug aangemaakt
● Donderdag quizcomitévergadering

Scriptor
● Printen strakske?
○ Hoeveel fysieke kopieën hebben we nodig?
■ Gaan we langsgaan bij de eerstejaars hiermee?
● Nog eens sturen voor toestemming om langs te gaan
■ Beginnen met 150
○ Ook exemplaren voor de ereleden voorzien
○ Proberen deze week verdeeld te krijgen
● Strakske 4
○ Deadline: 12 april
○ Zodat dit na de paasvakantie uitkomt
○ Idee: elk praesidiumlid stelt zijn idea(a)l(e) galabal(date) voor

PR-Extern
● Workshop donderdag
○ Van Planet Talent
○ Rond digital leadership
○ Pls kom gewoon eens allemaal
● LAN-party logo’s?
○ De competities worden gestreamd
○ Deze kunnen dan ook getoond worden
● Logos quiz
○ Deze kunnen we gewoon op de online quiz tonen
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PR-Intern
● Throwback Thursday
○ Was goed vorige week
○ Tijdens de doopweek foto’s van de ontgroeningen
■ Met verklede schachten
■ Ook foto’s van voordopen
● Weekmeel
○ Zoals elke week kei tof

Cursus
● Labobrillen
○ Vrijdag naar Depraets geweest
○ Nog eens bedankt aan Tippi om mee te gaan
○ Vanaf 36 stuks 10% korting, vanaf 72 stuks 20% korting (standaard
korting die ze aan iedereen geven)
■ Zeker nu Chemie in het 1e semester valt geraken we daar wel
aan
○ Ze sturen de catalogus nog door, dan moeten wij kiezen welk(e)
model(len) we willen en regelen we de rest via mail
○ Levertermijn ook eens checken
■ Zodat we weten of wij dat regelen of de volgende cursussen
● Verkoopcijfers
○ Mail is gestuurd, nog geen antwoord gehad

Schachtentemmer
● Zag het op het verslag van vorige week staan en er is ook al discussie
geweest in het DC: limiet op aantal schachten per persoon?
○ Vorig jaar is dit gedaan
○ De jaren daarvoor niet
○ Aangezien er dit jaar minder geld in de schachten gaat gestoken
worden, zou dit ook minder nuttig zijn
○ Limiet zou voorkomen dat een paar mensen alle schachten kopen
○ Voorlopig misschien een beetje afwachten tot we zien hoeveel
schachten er zijn
■ Volgende week is wel al vrij laat om nog te beslissen
○ Doel van de schachtenverkoop is geld opbrengen voor WiNA
■ Hiervoor werkt een limiet wel averechts
○ Doel is ook zodat de schachten de commilitones leren kennen, niet
alleen de drie mensen die iedereen gekocht hebben
■ Als er meer commilitones een schacht kunnen kopen, zouden zij
misschien ook meer afkomen
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●

●
●

●

○ Ook niet zeker dat de limiet vorig jaar ervoor gezorgd heeft dat de
schachten goedkoper waren
○ Als we deze regels afspreken, moet er ook sancties voor overtredingen
voorzien zijn
■ Sowieso duidelijk maken aan de schachten dat ze enkel moeten
luisteren naar de dooppeters/-meters op hun contract
○ STEMMING (limiet vastleggen):
■ VOOR: 6
■ TEGEN: 4
■ ONTHOUDING: 4
○ Resultaat: Limiet van 3 schachten per persoon
Schachten met een dooppeter/-meter die niet afkomt
○ Opvangen met het doopcomité
○ Zodat zij een soort van vervangdooppeter/-meter kunnen krijgen
Eerstejaars Kahoot & spelletjes donderdag
○ Misschien kanalen van de spelletjesavond terug online zetten
Online schachtenverkoop
○ Website is live
■ De websockets zijn nog niet in orde
○ Evenement op site is live
○ Ik kan geen FB evenementen aanmaken :(
■ Databank error van facebook, geen probleem met rechten
Morgen langsgaan bij de schachten
○ In de Ledeganck om 9 uur

Varia
Milieu
● Yeah charter
○ De voorlopige versie was al goed
○ We kunnen deze doorsturen en dan maakt DuSt een charter hiervoor
Andere
● De kleinste transistoren zijn even groot als de afstand die een baard groeit
per seconde = 1 baardseconde (ja da noemt echt zo)
● Random wikipediapagina van de week
○ https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisdemocratie
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