
Algemene Vergadering 

20 / 03 / 2021 14 h 00  -  14 h 55 

Online 
 

 

Goedkeuring verslag AV 03/02/2021 
Unaniem goedgekeurd 

Terugkoppeling bestuursvergaderingen (06/03 en 13/03) 

Fysieke WiNA-bar 
Het plan was om na de paasvakantie deze terug op te starten. Na het overlegcomité 
gisteren is hier weer wat onzekerheid bijgekomen. Proberen ook een on campusdag 
samen met de werkgroepen te organiseren. 
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Aanwezig: Robin Vande Vyver 
Kobe Bleuzé 
Maxime Deforche 
Manon Everaert 
Sibe Bleuzé 
Philippe Muller 
Tippi Verhelle 
Victor Ronsyn 
Jarne Verdonck 
Matthias Van Eyck 
Florence Delporte 
Ellen Deschacht 
Wout Dewettinck 
Michaël Boelaert 
David Vandorpe 

Te laat: Niels Van den Bossche 
Jitse Willaert 

Afwezig:  



Schachtenverkoop + doop 
De betalingsdetails voor de verkoop staan ondertussen op de website. De milestones 
voor de doopopdrachten zijn hier ook vastgelegd. Eentje is nog veranderd: de bons 
voor VR games waren niet meer beschikbaar. 

Toegang WiNA-servers 
Vorige week is de lijst opgesteld met wie toegang heeft. Samengevat is dit het bestuur, 
de IT, Victor als dev-team, David als tech support en Ferre voor WiNA Gaming. Deze 
mensen moeten een intentieverklaring ondertekenen. Het voorstel hiervoor staat op de 
drive.  

Publicatie staatsblad 
We moeten nog een nieuwe publicatie maken aangezien de vorige niet volledig was. 
We zijn aan het bekijken wat er allemaal precies in moet staan. 

Verkiezingen 

Fysiek of online 
Het zou misschien fysiek kunnen, maar dan is het wat onzeker in welke mate dit zal 
kunnen. Online zijn we zeker dat het kan doorgaan en verplichten we ook geen mensen 
om samen te komen.  
 
Stemming: 
Online: Robin, Kobe, Maxime, Manon, Sibe, Tippi, Victor, Jarne, Matthias, 

Florence, Ellen, Wout, Niels, Jitse 
Fysiek:  
Onthouding: Philippe 

Online platform 
Geen Winezen mogen toegang hebben tot de server van het verkiezingsplatform. 
Indien we FK elections zouden gebruiken, is dit momenteel niet het geval (Stef en 
Friedrich zijn FK IT). Als we iets anders willen gebruiken, moet het extern zijn.  
 
We gaan vragen aan het FK of het mogelijk is om Stef en Friedrich tijdelijk geen 
toegang te geven tot de FK elections server tijdens de verkiezingen. Indien dit kan, 
gebruiken we FK elections. Indien dit niet kan, zoeken we een alternatief. 
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Verkiezingsdata 
Voorstel:  

● Infomoment 
○ woensdag 31/03 

● Kiesvergadering 
○ woensdag 21/04 

● Verkiezingen 
○ maandag 03/05 

 
Stemming: 
Voor: Robin, Kobe, Maxime, Sibe, Philippe, Tippi, Victor, Jarne, Matthias,  

Florence, Ellen, Wout, Niels, Jitse 
Tegen:  
Onthouding:  Manon 
 
Deze data moeten nog op de website komen. 

Aantal vacatures per functie 
We zouden gewoon de huidige situatie willen aanhouden. Dus: 

● 1 Praeses 
● 1 Vice-Praeses 
● 1 Quaestor 
● 1 Schachtentemmer 
● 1 PR-Extern 
● 1 PR-Intern 
● 2 Cursus 
● 1 Scriptor 
● 1 Cultuur 
● 2 Sport 
● 2 Feest 
● 1 IT 

 
Stemming: 
Voor: Robin, Kobe, Maxime, Sibe, Tippi, Victor, Jarne, Matthias, Florence, Ellen,  

Wout, Niels, Jitse 
Tegen: Manon 
Onthouding: Philippe 
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Kiescommissie 
Deze bestaat uit werkelijke leden (=praesidiumleden). Er is geen officieel aantal leden 
waaruit deze moet bestaan, maar bij voorkeur heeft deze minimum 3 leden. Deze 
mogen niet meer opkomen voor een functie. 
 
Kandidaten: 

● Maxime Deforche 
● Wout Dewettinck 
● Niels Van den Bossche 
● Florence Delporte 

 
Stemming (met ⅔ meerderheid): 
Voor: Robin, Kobe, Maxime, Manon, Sibe, Philippe, Victor, Jarne, Matthias,  

Florence, Ellen, Wout, Jitse 
Tegen: Tippi 
Onthouding: Niels 

Maximumbedrag terugbetaling campagnekosten 
Aangezien de verkiezingen online doorgaan, stellen we voor om geen campagnekosten 
terug te betalen.  
 
Stemming: 
Voor: Robin, Kobe, Maxime, Sibe, Victor, Jarne, Matthias, Ellen, Niels, Jitse 
Tegen: Florence, Manon 
Onthouding: Tippi, Wout, Philippe  
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Intern Huisreglement 

WiNA Gaming 
Vorige keer is dit weggestemd. Als we met Belgian College League willen 
samenwerken, moeten we de WiNA Gaming misschien wel definiëren. Zij hebben 
sowieso elk jaar een paar activiteiten (LAN der wetenschappen, LAN met Zeus, 
e-sportsevenementen, …). Hierdoor kunnen we ook vastleggen dat zij toegang kunnen 
krijgen tot de servers. We stellen dus voor om hier toch een artikel voor te schrijven.  
 
Stemming: 
Voor: Robin, Kobe, Maxime, Manon, Sibe, Philippe, Victor, Jarne, Matthias, 

Ellen, Niels, Jitse 
Tegen:  
Onthouding: Tippi, Florence, Wout 
 
Tegen de volgende AV wordt er een voorstel voor een artikel uitgewerkt. 

Schuldensysteem 
Voorstel:  
De leden van het praesidium hebben het recht gebruik te maken van het 
schuldensysteem van WiNA. De limiet tot welke deze schulden mogen oplopen en de 
afbetalingstermijn worden vastgelegd door het bestuur en gecommuniceerd op de 
eerste Algemene Vergadering van het jaar. Alle schulden dienen ten laatste afbetaald te 
zijn op de laatste Algemene Vergadering van het jaar. 
 
Stemming: 
Unaniem goedgekeurd 

Betaling lint 
Voorstel:  
WiNA staat in voor de betaling van de praesidiumlinten en deze blijven dan ook 
eigendom van WiNA voor het volledige werkjaar. Nadat een praesidiumlid het werkjaar 
voltooid heeft, wordt het lint zonder extra kosten toegekend aan deze persoon. 
 
Stemming: 
Voor: Robin, Kobe, Maxime, Manon, Sibe, Tippi, Victor, Jarne, Matthias,  

Florence, Ellen, Wout, Niels, Jitse 
Tegen:  
Onthouding: Philippe 
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Milieu policy 
Deze wordt momenteel nog door de UGent verwerkt, dus dit kan nog niet goedgekeurd 
worden. 

Privacy policy 
Hiervoor moet de intentieverklaring nog op punt gesteld worden, dus dit kan ook nog 
niet goedgekeurd worden. 

Gedragscode 
Voorstel: 
Bij WiNA hechten we veel waarde aan diversiteit en integratie. We streven ernaar een 
omgeving te bieden waar geen sprake is van bedreigingen en fysieke of verbale 
intimidatie. Discriminatie op grond van leeftijd, ras, geloof, geslacht, seksuele 
geaardheid, etc. is niet toegestaan. 
 
We verwachten dat iedereen zorgzaam en respectvol omgaat met elkaar. De beste 
manier om grenzen te stellen aan grensoverschrijdend gedrag bestaat erin dat te 
voorkomen, door een cultuur te creëren waarin een positieve en respectvolle omgang 
met elkaar gestimuleerd wordt zodat iedereen deel kan uitmaken van een warme 
vereniging. 
 
Het dagelijks omgaan met elkaar gaat bij WiNA uit van dezelfde normen en waarden als 
in de samenleving. We verwachten van jou dat je geen grenzen overschrijdt in termen 
van (cyber) pesten, stalken, intimideren, agressie, discriminatie, uitbuiting, enzovoorts. 
Wie zulk gedrag in de maatschappij stelt, overschrijdt een grens; bij WiNA is dat niet 
anders. Alle leden worden steeds verwacht zich te schikken volgens het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
 
Iedereen heeft individuele persoonlijke grenzen en het respect daarvoor vormt de basis 
van elke interpersoonlijke interactie. Besef dat jouw grenzen niet noodzakelijk dezelfde 
zijn als die van een ander, en vice versa. 
 
Grensoverschrijdend gedrag en perceptie zijn onlosmakelijk verbonden: niet een 
bepaald gedrag an sich is noodzakelijk grensoverschrijdend omdat het aan bepaalde 
voorwaarden voldoet, wel de perceptie van dat gedrag door de ander. 
 
Ook is de tijd geen bepalende factor: niet-grensoverschrijdend gedrag kan na verloop 
van tijd immers overgaan in grensoverschrijdend gedrag. Ook dan is dit 
grensoverschrijdend gedrag niet aanvaardbaar. 
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Leden van WiNA worden verwacht op een verstandige manier om te gaan met 
alcoholgebruik. Het aanzetten tot overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. 
 
Leden van WiNA worden verwacht zich te houden aan de Belgische wetgeving. 
Criminele handelingen worden niet getolereerd binnen WiNA en zullen gesanctioneerd 
worden. 
 
Stemming: 
Unaniem goedgekeurd 
 
WiNA-fonds 
Momenteel staat hier enkel een verwijzing naar de statuten. Dit kunnen we dus 
weghalen uit het huisreglement. 
 
Stemming: 
Voor: Robin, Kobe, Maxime, Sibe, Philippe, Tippi, Victor, Matthias, Ellen, Wout, 

Niels, Jitse 
Tegen: 0 
Onthouding: Florence, Jarne, Manon 
 
Kobe zorgt dat het Intern Huisreglement geüpdatet wordt met deze aanpassingen. 
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