Praesidiumvergadering
16 / 03 / 2021

19 h 00 - 19 h 40

Online
Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Sibe, Victor, Niels, Tippi, Jarne, Jitse,
David, Segers, Mathieu, Lotte, Vincent, Gerwoud, Michaël

Te laat:

Manon (les), Philippe, Matthias, Wout

Afwezig:

Florence, Ellen

VOLGENDE VERGADERING:

20 / 03 / 2021 - 14 h 00

Online

Praeses
● Goedkeuring verslag PV 09/03/2021
○ Unaniem goedgekeurd
● Schachtenverkoop: regel van maximum 3 schachten kopen per persoon
○ Om dit opnieuw te bespreken, moeten we hierover stemmen
○ STEMMING:
■ Opnieuw bespreken:
● VOOR:
12
● TEGEN:
0
● ONTHOUDING:
0
○ Er zijn op dit moment al 30 schachten
○ Meer dan het aantal commilitones die kunnen bieden op de site
○ Dus voorstel om die regel terug af te schaffen
○ De bedoeling van de regel was om de verkoop wat onder controle te
houden (zowel prijs als verdeling van de schachten)
■ Zodat alle commilitones wat meer betrokken worden bij WiNA
■ De reactie hierop was net terug het ondermijnen van de verkoop
○ De communicatie hierrond kwam een beetje over als dreigement dat
de verkoop geboycot zou worden als de regel behouden bleef
■ Dit was niet de bedoeling en is ook vermeden in officiële
communicatie
○ STEMMING:
■ Regel van maximum 3 schachten per persoon afschaffen
● VOOR:
12
● TEGEN:
0
● ONTHOUDING:
0
■ Resultaat: deze regel wordt afgeschaft
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Vice-Praeses
●

Quaestor
●

IT
● Mattermost tags op de praesidiumpagina op de website verwijderen
○ Vervangen door Discord ids?
○ Of link naar DM zoals ge op Mattermost had, in deze vorm:
https://discordapp.com/channels/@me/USERID/ (die userid moet ge
dan nog effe gaan opzoeken wel: uitleg in deze link en doorscrollen
naar ‘Bonus Round: Copying a Direct Message channel ID’)

Feest
● Verbroedering VLAK
○ Groepschat is aangemaakt hiervoor

Sport
● FK Valorant Toernooi
○ In samenwerking met Red Bull
○ Verder uitwerking moet nog volgen
● Kleine cup in september
○ Minivoetbal, basket, volleyball en badminton
○ Ter vervanging van de IFK’s
○ Zowel afgestudeerden als nieuwe leden mogen meedoen

Cultuur
● Testquiz: woensdag 24/3 of donderdag 25/3 @19u (?)
○ Poll hiervoor komt op discord

Scriptor
● Strakskes zijn binnengekomen
○ Morgen uitdelen bij wiskunde en fysica
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PR-Extern
● Workshop Planet Talent
○ 7 man?
○ Ging uiteindelijk over stress management
○ Ppt ergens uploaden?
■ Misschien op de website onder verslagen zetten

PR-Intern
●

Cursus
● Labobrillen
○ Zorgen dat we elk jaar in delen van 72 kunnen aankopen zodat we
zoveel mogelijk korting krijgen

Schachtentemmer
● Filmpjes schachten
○ Duidelijk communiceren dat deze enkel voor aanwezigen bedoeld zijn
○ Zoals op elke schachtenverkoop eigenlijk (alleen zitten we nu niet op
een cantus en is dat dus misschien niet expliciet duidelijk)
○ Filmpjes zijn topkwaliteit

Varia
Milieu
● Milieu policy ingediend
● Drukken op recycleerbaar papier
○ Voor Strakskes en cursussen
○ Eens navragen bij de drukker
Andere
● Computer besturen met de muis in de verkeerde hand is moeilijk
○ Waarom doe je zoiets?
■ Zomaar
● Victor heeft er zin in, en wij hebben zin in victor
● Random wikipediapagina van de week:
○ https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_crystallization_(geology)
● Weetje over de praeses:
○ Onze praeses heeft minstens 5 axe-sprays op zijn kot
○ Ontluikende verzamelaar
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