Praesidiumvergadering
20 / 03 / 2021

15 h 00 - 15 h 50

Online
Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Manon, Sibe, Philippe, Tippi, Victor, Jarne,
Matthias, Florence, Ellen, Wout, Niels, Jitse
Michaël

Te laat:
Afwezig
VOLGENDE VERGADERING:

30/03/2021 - 19h00

Online

Praeses
● Goedkeuring verslag PV 16/03/2021
○ Unaniem goedgekeurd
● Lan der Wetenschappen
○ Competities waren gecanceld vanwege te weinig inschrijvingen
○ Avonden zelf was er ook niet echt nog veel aanwezigen
○ Evaluatie met de WiNA Gaming moet nog volgen
○ De organisatie was op zich wel goed voorzien
○ Er was gewoon geen enthousiasme meer voor online activiteiten
○ Er was ook niet zo super veel reclame voor gemaakt
○ Herbekijken of er nog een LoL-toernooi volgt in de paasvakantie
● Verslag werkgroep codex wijzigingen
○ Het verslag is te vinden op intranet, dit komt ook op de drive
○ Alle volgende voorstellen moeten nog door SK en HK besproken
worden (via VKV)
○ Wijzigingen:
■ Die stem van Suid-Afrika (hele deel)
● Dit werd nagekeken door een kolonisatie-expert
● Het volkslied zou geüpdate worden
■ Anne-Marieken
● Problematische strofen vervangen door andere strofen uit
het originele lied
■ Daar was laatst een meisje loos
● Problematische strofe vervangen door een andere strofe
uit het originele lied
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●

●
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■ Polly-wolly doodle
● woord vervangen door ‘fella’
■ Lied van pater Callewaert
● Extra kadering
■ Wirre wirre wup
● Geschrapt uit de codex
■ Erika
● Geschrapt uit de codex
○ Mogelijks ook een algemene kadering in de codex
○ Dit zal waarschijnlijk volgend jaar nog niet in de codex geraken
WiNA op zoek naar de Mol
○ Hopelijk vanavond evenement online krijgen
■ Manon kijkt voor een banner
○ Vanaf maandag kan je punten beginnen inzetten
○ Eventueel een watchparty maken hiervoor
■ Via discord
Lustrum
○ Zijn de leden al op de hoogte?
■ Staat al in het Strakske, maar nog geen officiële aankondiging
○ Er ging nog een filmpje komen
Jassen?
○ FK was ze zelf ook vergeten binnenbrengen
durfdoen.be/quiz
○ Weten we ondertussen al wat dit is?
■ Maxime zoekt dit eens uit

Vice-Praeses
● Intern Huisreglement
○ Tegen volgende vergadering de website updaten volgens de
aanpassingen

Quaestor
● Schachten betalen
○ Ieder voor zich of eerst samenleggen met de personen met wie ge
gekocht hebt en een rond bedrag (volle euro’s) betalen?
○ Simpelere vraag: wil je 25 betalingen (1 per commilito) of 30 (1 per
schacht)?
■ Liefst per schacht
■ Dit komt binnenkort op de website
○ Er komt nog een mogelijkheid om de contracten digitaal goed te keuren
■ Zodat ze bindend zijn
■ Niet te lang mee wachten, want ze moeten minstens een maand
betalingstermijn krijgen na ondertekening
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● Iets over KBC dat Robin moet zeggen
○ Eens controleren of de bankkaarten nog werken
● Fonds
○ Volgende week nieuwe call met KBC

IT
● Wiki
○ Nog geen manier gevonden om de WiNA CAS aan de wiki te hangen
○ Nog niet volledig up to date
● Sportpagina website
○ Deze moet nog afgewerkt worden

Feest
● Verbroederingsactiviteit VLAK
○ Vanavond om 20u meeting met VLAK
● WiNA-bars
○ Na de paasvakantie
○ Hier wordt voor gekeken

Sport
● Battle of the Students - The Strava Edition
○ Start maandag
○ Mogelijkheid om live te volgen
■ Via de sportpagina op de website
■ Strava voorziet widgets bij “share club runs”
○ Nog niet helemaal duidelijk of er nu met gemiddelden gewerkt wordt of
met totalen

Cultuur
● Testquiz: donderdag 25/3 om 19u
○ Als je niet met de testquiz kan meedoen, mag je wel met de gewone
quiz meedoen
● Quiz
○ Hoelang zou dit ongeveer duren
■ Bekijken op de testquiz
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Scriptor
● Strakske
○ Wiskunde en fysica hebben al hun deel gehad
○ Informatica volgt deze week

PR-Extern
● Weer een workshop!
○ 29/03
○ Van Teach for Belgium
○ Over sociale ongelijkheden in het onderwijs

PR-Intern
● Reminder voor de weekmeels en Throwback Thursday

Cursus
● Labobrillen
○ Depraets stuurde 2 modellen in mail: lipari en volcano
○ 1 van die 2 is degene die Wout en Sibe hebben, de andere is duurder
omdat die tegen meer dingen beschermt (die wij niet nodig hebben)
○ Wat rondgevraagd welke modellen mensen hebben, echt veel hebben
die niet daar gekocht, dus onze samplegrootte is 3 (2 lipari
(goedkoopst), 1 volcano(duurst))
○ Suggestie: lipari2 clear voor mensen zonder bril, hekla2 (nog
goedkoper) voor mensen met bril en dan half half van elk bestellen
ofzo
○ Of iedereen de hekla, kzou eens moeten goed checken maar als die
aan alle voorwaarden voldoet, komt dat op zich goedkoper uit (en
makkelijker)
■ Misschien ook eens navragen bij de prof
○ Nog eens navragen wat de levertermijn is

Schachtentemmer
● Verkoop was episch
○ Yaay €2000
○ Er waren niet zo veel commilitones maar al bij al verliep het wel goed
● Opdrachtjes lopen goed
○ De schachten zijn ook een hechte groep aan het vormen
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Varia
Milieu
●
Andere
● Zijn die Zoom links enzo voor dinsdag al gestuurd of moeten we die nog
krijgen?
○ Kwestie van te weten of ik mijn mailbox moet doorzoeken of gewoon
geduld moet hebben
○ Die zoom links moeten nog komen
○ Dit evenement moet misschien nog gedeeld worden
● https://www.youtube.com/watch?v=BKNS-ictSCs&list=PLjL35zwUVaDBGfe8
WIsABhUhd9Sx7T8K3&index=17
● De tekst van Wirre, wirre, wup is echt mega fucked up
○ stuur keer, kvind het ni
○ http://www.benhartman.nl/volksliederen/ondeugende-en-onsmakelijkeliedjes/van-de-wup-wup-wup/
○ yikes
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