
Praesidiumvergadering

26 / 06 / 2021 15 h 20 -  16 h 20

S2, Faculteitsraadszaal

Aanwezig: Kobe, Jitse, Sibe, Jarne, Robin, Justine, Vincent, Victor, Ellen,
Christopher
Robin Vande Vyver

Te laat: /

Afwezig: Weronika, Maxim, Camille, Jitse V.

Praeses
● WiNA-dag 2

○ Studententuin gereserveerd van 13u30 tot 23u30
■ Bar open van 14u tot 23u
■ Plaats voor 160 personen
■ Tafels per 8

○ Foodtruck Pasta La Vista
■ Om 18u
■ Zij hebben elektriciteit en water nodig

● Dit is normaal beschikbaar op het terrein
■ Minimale afname: 80 porties

● Best nog wat extra mensen uitnodigen dus
○ Inkom met scanner voor registratie contact tracing

■ Via WISH
■ Studentenkaart UGent meebrengen

○ Barsysteem van de studententuin zelf
■ gebaseerd op WEBA
■ met QR-codes op de tafels

○ Voor WISH en WEBA zijn twee computers nodig
■ Kobe en Sibe brengen hun computer mee

○ Shiftenlijsten komen zo snel mogelijk
● Praesidiumjassen

○ Maandag oude jassen binnenbrengen bij het FK
● Discord

○ Jullie krijgen ook de praesidiumrol op de algemene WiNA-discord
● Guido

○ Contract is ondertekend en de guidogidsen zijn besteld
○ Wij hebben 200 guidogidsen
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○ Deze zijn gratis voor alle eerstejaars
○ Overschot wordt verdeeld onder praesidium, VM’s, comités

● Praesidiumweekend
○ Van donderdag 16 september tot en met zondag 19 september

■ Stemming
● Voor: 9
● Tegen: 1
● Onthouding: 0

○ Goedgekeurd
○ Praesidiumvergadering zal normaal donderdagnamiddag doorgaan
○ Praesidium 2020-2021 welkom vanaf vrijdagnamiddag
○ Oud-Praesidium (2019-2020 en ouder, afhankelijk van aantal jaren

ervaring) welkom vanaf zaterdagnamiddag
■ Diegenen die nog mogen komen, worden hiervoor uitgenodigd

● WiNA-lokalen
○ Alle lokalen blijven voorlopig gesloten
○ Bestuur mag in de grote kelder
○ Praesidiumleden mogen max. per 3 in de kleine kelder
○ Cursussen + bestuur mogen max. per 3 in het cursuskot
○ Er zijn regels vanuit de DSA over het aantal mensen dat in lokalen mag

zitten, maar als we dit openlaten voor alle WiNA-leden, moet hiervoor
constante controle zijn, dus houden we ze voorlopig gesloten

○ Eventueel ook voor comités (grote kelder). We wachten hiervoor op
communicatie van DSA.

● Camera grote kelder
○ Richten op deur en de hoek met belangrijke dingen
○ Enkel bestuur kan aan deze beelden
○ Geen audio
○ 1 week opslaan

■ Erna verwijderen
○ Stemming

■ Voor: 10
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 0

● Goedgekeurd
● Facebook

○ Iedereen van praesidium krijgt daar toegang toe
○ Als je dit liever niet hebt, meldt dit

■ bv. voor functies die dit niet nodig hebben
○ Als je liked, kijk altijd of je liked met WiNA

Vice-Praeses
● Ereleden mails rondsturen voor WiNA-Dag II
● Mails voor ereleden voor proffen ergens in september
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Quaestor
● Proficiat met uw begroting
● Zorg dat uw kassa klaar is voor donderdag
● Pasta La Vista gaat een factuur doorsturen

IT (Dev-Team)
● Binnenkort dev-teamvergadering om op punt te zetten wat de plannen zijn

voor de zomer?
● Bekijken privacy policies WISH

Feest
● Binnenkort galabalcomitévergadering om datum/locatie/etc. vast te leggen
● Vraag van Wero: doen we het galabal samen met de andere wetenschappen

of apart (samen lijkt me financieel wel voordeliger)
○ Best apart een galabal doen

● Toestemming vragen om DJ-paneel te bestellen via WiNA en even op Wero’s
schulden te zetten (€138 euro)

○ Lijkt wat raar voor de boekhouding
○ Zouden we liever niet doen

● Spotify playlist voor WiNA dag II met summersongs die worden aangevuld in
de zomer met hitjes (gebruikersnaam en ww nodig dus)

○ We mogen geen muziek afspelen in de studententuin
○ Je kan wel een playlist maken en delen met de leden
○ Stuur Robin eens voor het account

Sport
●

Cultuur
● Quizcomité

○ Zo snel mogelijk samenstellen
■ Max. 5 personen buiten Cultuur en Praeses
■ Online laten goedkeuren door het praesidium

● Voorstel voor activiteit:
○ Bierdegustatie zoals op ereledenactiviteit
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Scriptor
● Infostrakske beginnen maken

○ Vragenlijsten voor het praesidium op tijd doorsturen
○ Deadline voor het praesidium weekend
○ Eens kijken voor wat milieuvriendelijker te zijn voor straksjes

PR-Extern
● Binnenkort jobbeurscomitévergadering om de plannen vast te leggen

○ Zodat we dit meteen duidelijk kunnen doorgeven aan sponsors
○ Website voor career?

■ Eens vergaderen voor de bedoeling en werking
● Sponsorcontracten van het voorbije jaar vernieuwen

○ Laten ondertekenen door bestuur

PR-Intern
● Accounts doorgeven (aan Ellen vragen) Instagram, Twitter, …
● Fototoestel opladen lukt in de kleine kelder
● SD-kaart ligt bij Ellen

○ 1 juli zeker meebrengen

Cursus
● Update bestellingen proffen

○ Nog niet iedereen heeft geantwoord
■ Nog eens een herinneringsmail sturen

● Dinsdag vergadering met standaard boekhandel om contract vast te leggen
○ Kobe gaat mee

● Als je iets van prijzen krijgt, moet je maar doorsturen naar Sibe
● Raspberry PI in cursuskot voor foto’s te kunnen tonen aan het cursuskot

Schachtentemmer
● Binnenkort doopcomitévergadering om de ontgroening vast te leggen
● Verbroederingscantussen

○ Met welke verenigingen willen we dit jaar verbroedering
■ De laatste jaren verbroederd met VLAK, Hermes, Geografica
■ GBK is wel goed voor dit jaar aangezien dit afgelast was
■ VTK oorlogscantus?
■ Robin wilt enkel met verenigingen die Erika toestaan

● WiNA staat Erika wel nog toe
● Themacantussen staan in de kalender
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Varia

Milieu
● Tippi stuurt charter door naar Victor
● Milieupolicy op website

○ Victor gaat er eens naar kijken

Lustrum
● Lustrumcomitévergadering binnenkort

○ Aanvragen voor plaatsen

Andere
● Camille doet de groetjes aan iedereen
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