
Praesidiumvergadering

17 / 04 / 2021 14 h 00  -  15 h 25

Online

Aanwezig: Robin, Kobe, Maxime, Matthias, Sibe, Jarne, Wout, Niels, Tippi,
Philippe
Mathieu

Te laat: Victor, Jitse

Afwezig: Florence, Manon, Ellen

Praeses
● Goedkeuring verslag PV 20 maart

○ Unaniem goedgekeurd
● Korte terugkoppeling vorige bestuursvergaderingen

○ AV’s ingepland
■ 8 mei: Met overdracht naar het nieuwe praesidium
■ 3 juli: Met afsluiting van het academiejaar

○ Intern Huisreglement
■ Nog bezig aan privacy policy, milieu policy en WiNA Gaming
■ Het artikel rond wekelijkse vergadering wordt ook herschreven

● Coronaplan
○ De enige activiteiten die nog fysiek zouden doorgaan zijn de doop en

de ontgroening
■ Beiden nog onder voorbehoud van de maatregelen

○ Er kan eventueel nog bekeken worden of een praesidiumactiviteit nog
mogelijk is

● Evaluatie verbroedering der Wina’s
○ Was best episch
○ En internationaal
○ En zelfs intercontinentaal

● Spitbullnight
○ Op 28/04
○ Drank bestellen tegen 24/04
○ Afhalen op 26/04
○ Eventueel nog eens kijken om met WiNA een aantal flessen mee te

nemen zodat mensen bij ons ook kunnen afhalen
■ Of op de doop meenemen
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● Jassen
○ Voor of na de verkiezingen?
○ Robin stuurt naar het FK voor een status

● Raspberry pi
○ Deze is ondertussen aangekocht
○ Dit zal naast de slideshow ook gebruikt worden voor de cursussen om

met hun online verkoopssysteem te werken
● Lustrumcomité 2021-2022

○ Stemming
■ Lustrumvoorzitter: Robin Vande Vyver

● Unaniem goedgekeurd
■ Lustrumpenning: Tippi Verhelle

● Unaniem goedgekeurd
○ Zij stellen hun comité samen

■ Dit wordt goedgekeurd door het nieuwe praesidium

Vice-Praeses
● Happy Birthday!
● Intern Huisreglement aanpassingen laatste AV

○ Website en pdf zijn geupdate
● Ereledenactiviteit zal niet doorgaan dit jaar

○ Ter vervanging zal er een attentie voorzien worden
● Ereledenattentie

○ Eens uitwerken hoeveel dit ongeveer zou kosten

Quaestor
● KBC

○ Nieuwe bankkaarten onderweg. Die waren idd kapot sinds kort door
VZW enzo

■ Normaal hebben jullie die al?
● Deze zijn aangekomen

○ WiNA Fonds
■ Yaaay eindelijk vooruitgang
■ Donderdag meeting en dan gaat het er snel zijn

● Jaarrekening
○ Progress
○ Moet alle uitgaven wel hercategoriseren daarvoor :/

● Nieuw digitaal boekhoudsysteem: WiNA Bank
○ Ideetje Robin
○ Vervanging van Tap (schuldensysteem) en boekhoudsysteem
○ Overzichtelijker dan per semester een Excel sheet en makkelijker te

vergelijken
○ Zou operationeel moeten zijn tegen 1 juli
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IT
● WiNA Wiki

○ CAS is gefixt
○ Het praesidium heeft toegang
○ Kijken om uw eigen pagina’s (functie, user, …) up te daten
○ Nog eens kijken om comitéleden hier ook toegang toe te geven

Feest
● Geen geplande feestactiviteiten meer voor sem 2

○ Eventueel kunnen we nog een foute top 85 doen
○ Beetje hetzelfde concept als vorig jaar
○ Dit kunnen we in week 11 doen

Sport
● Battle of the Students - The Strava Edition

○ 8e in lopen, 10e in fietsen ⇒ 10e in totaal
● Online 12-urenloop

○ Er zou nog meer info komen
○ Laatste week van april
○ Met alle wetenschappen samen

Cultuur
● Evaluatie quiz

○ Goed verlopen
○ Veel deelnemers

● Bootjes:
○ Vanaf 5 april gaan ze terug open
○ Met corona max 4 personen in een boot:

■ 4 personen zonder koppel: boot van 10 personen
● €110 voor 2u (€27,5 p.p.)

■ 2 koppels: boot van 5 personen
● €73 voor 2u (€18,25 p.p.)

■ Dees is kapot duur in corona :(
○ Zonder corona: boot van 12

■ €130 voor 2u (€10,8 p.p.)
■ Dan is dit wel mogelijk :)

○ Al deze info op https://www.minervaboten.be/nl/
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Scriptor
● Laatste strakske

○ Gepland voor na de verkiezingen
○ Met verkiezingsuitslag en woordje van de nieuwe Praeses
○ Gids voor de chille parkjes in Gent
○ Wandelingverslag met Milo

● Eventueel eens kijken voor een bakje voor de Strakskes uit te delen

PR-Extern
● LAUNCH vs CurrVit

○ Twee initiatieven om studenten te verbinden met bedrijven
○ Wij gaan samenwerken met CurrVit

● Nog een paar contracten die op naam van de vzw moeten

PR-Intern
● Reminder voor de weekmeels

Cursus
● Labobrillen done

○ Gestuurd naar depraets dat we dan van de zomer ergens zullen
bestellen

● Cursusverkoop evaluatie
○ Verkoopscijfers pas in mei (als Hans terug is uit verlof)

● Digitaal bestellingssysteem: WiNA Shop
○ Systeem om boeken te bestellen

■ Zodat de cursussen deze kunnen klaarleggen
○ Met mogelijkheid tot online betaling
○ Als alternatief (dus niet als vervanging) voor het huidige systeem
○ Met functionaliteit voor openingsuren en afspraken
○ Met ticketing systeem voor beiaard-, massacantus en galabal
○ WiNA merch kan hier dan ook op

Schachtentemmer
● Verder doopproces en ontgroening

○ 25/04 deadline doopopdrachten
○ 27-28/04: 24u van de discord
○ 28/04: officiële doop
○ 13/05: ontgroening
○ De doop en de ontgroening zal sowieso buiten doorgaan
○ Afhankelijk van wat mogelijk is, zal dit in kleine groepjes (schacht + DC

+ peters/meters) of in grotere groepen
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● WiNA Schachtenapplicatie
○ De schachten vragen aan hun eigen dooppeters/-meters om de punten

op beoordeling door te sturen naar Victor
○ Dit zal tegen volgend jaar nog eens herwerkt worden

Varia

Milieu
● Milieu policy

○ Nog steeds aan het wachten

Kiescommissie
● Verklaring van het FK moet nog in orde gebracht worden

○ Zodat hun IT’s niet tijdens onze verkiezingen hieraan prutsen

Andere
● Random wikipedia van de week:

○ https://en.wikipedia.org/wiki/Belarusian_nationalism
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