
Praesidiumvergadering

16 / 09 / 21 14 h 45  -  18 h 00

Eksaardserijweg 25, 9041 Oostakker

Aanwezig: Kobe, Jitse, Sibe, Victor, Vincent, Jarne, Camille, Justine, Ellen, Jitse
V., Robin, Maxim
Robin Vande Vyver

Te laat:

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING: 05/10/2021   -   17h30 S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorige verslagen

○ 08/05
■ Unaniem goedgekeurd

○ 26/06
■ Unaniem goedgekeurd

● Planning volgende vergadering
○ in week 1 valt WiNA-dag 1 op dinsdag
○ volg intern huisreglement, art. 5.3 paragraaf 1
○ voorstel: niet vergaderen in week 1
○ stemming (tweederdemeerderheid):

■ Unaniem goedgekeurd
● Limieten lokalen

○ Cursuskot is enkel voor cursussen
○ Kleine kelder is voor opberging
○ Grote kelder kan voor comitévergadering

■ limiet nog eens bekijken
● Algemene aanwezigheid praesidium op activiteiten

○ Gewone clubavond: 21u30
○ Eetactiviteiten in CB: 20u
○ Drankactiviteiten in CB: 21u
○ Cantussen: 20u
○ Sportactiviteiten: 2 per semester

■ Je hoeft niet per se mee te sporten, supporteren is ook een ding
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■ Grote sportactiviteiten (IFT, Sporttoernooi der wetenschappen,
12-urenloop,...) zijn sowieso verplicht en tellen hier niet voor
mee

○ Uitzondering kunnen (mits goede reden), maar laat het altijd (zo veel
mogelijk op voorhand) weten

● Rest van het weekend
○ Deze avond is er een activiteit voorzien
○ Morgen namiddag komt Robin zijn praesidium
○ Morgen avond verzinnen we wel een activiteit
○ Zaterdag namiddag komt David en hij kookt
○ Zaterdag avond is het cantus

■ Wisselcantus
● Leer eens je salamander

● Introductiedag
○ 24 september
○ Voorbereiding: 23 september

■ 10u aanwezig aan S9
○ Praesidium verplicht aanwezig op beide dagen
○ Doopcomité verplicht op introductiedag zelf
○ Planning:

■ 9u30-10u30 Algemeen gedeelte Faculteit Wetenschappen
@Ledeganck

■ 10u30-11u Verplaatsing per opleiding naar de Sterre (S25/S9)
■ 11u-12u Voorstelling van de opleiding, de werkgroep en WiNA
■ 12u-13u Middageten in de studententuin
■ 13u-15u Boekenverkoop+ rondleiding op de Sterre per opleiding

● + Workshops van de werkgroepen + bar in studententuin
■ 15u-18u/19u Workshops van de werkgroepen + bar in

studententuin
○ Praesidium in twee groepen

■ Groep die meegaat met de eerstejaars
■ 9u30 aan ledeganck

● Twee per richting
○ Wiskunde: Jitse V., Camille
○ Informatica: Victor, Maxim
○ Fysica: Robin, Vincent

● Meegaan tijdens verplaatsingen (1 met fiets, 1 te voet)
● Presentatie geven

■ Groep die studententuin + S5 klaarzet
● 9u30 aan studententuin
● Boekenverkoop/Guidozakken/drank verplaatsen van S9

naar S5
● Broodjes ophalen aan S5

○ Presentaties
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■ Voorstelling van WiNA, overzicht toekomstige activiteiten,
planning rest van de dag

■ Deze moeten nog opgesteld worden, eventueel aan de hand
van die van vorig jaar

■ PR-Intern?
● Zwanenzang

○ 25 september
○ Grote zaal, Canard Bizar
○ Open voor alle Winezen, geen bezoekers
○ Inschrijven verplicht

■ Nodig nog maar wat mensen uit
○ Voorafgegaan door zwanendiner

■ Zwanen + Praeses + Vice
● WiNA-dag 1

○ 28 september
○ Planning

■ ‘s Morgens gratis ontbijt aan Cursuskot
● Eventueel buiten voor het cursuskot om het cursuskot

zelf wat vrij te houden
● Ellen, Jarne, Sibe

■ Vanaf ‘s middags (+-13u) bar in de studententuin
■ ‘s Avonds (+-18u) barbecue

● Gratis voor leden
● Werken met traiteur
● inschrijven voor barbecue verplicht

■ Bar blijft de rest van de avond open
● Met gratis vat (->bakken)/ happy hour

○ Zo snel mogelijk kijken wie wanneer kan voor shiften
■ Eens vragen of mensen shiften wilt dragen

○ Optie voor enkel naar bar te gaan afhalen
● FK Openingsreceptie

○ 28 + 29 september
○ Ik heb aangevraagd dat wij op woensdag mogen komen
○ Zuipen op kosten van het FK
○ 19u

● Student Kick-off
○ 29 september
○ WiNA doet hier niets speciaals mee, voel u vrij om daar naartoe te

gaan
● Pasta-avond + Studiepeter/-meter

○ 4 oktober
○ in A3 of achter S9, afhankelijk van het aantal aanwezigen

■ limiet A3 = 82 personen
○ Pastasaus klaarmaken op zondag 3 oktober

■ Genoeg praesidiumleden
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■ Locatie: Vragen voor keuken Home Astrid (Wero?)
■ Robin, Jitse, Ellen, Maxim, Camille, Victor, Kobe, Sibe, Vincent,

Justine,
○ Avond zelf vanaf 18u pasta serveren
○ Kijken voor goede vuurtjes apart te leggen
○ Cursussen regelen het studiepeter/-metergedeelte
○ Valt samen met de keuzevakkenavond van de VVN

■ Waarschijnlijk minder volk vanuit de fysica
■ Sowieso optie laten om niet naar de pasta-avond te komen en

wel studiepeter/-meter te krijgen/zijn
■ Zorg voor een lokaal dat mensen dit kunnen volgen en naar de

pasta avond kunnen komen
● Clubavond 5 oktober

○ Vanaf dan normaal gezien gewoon terug in de CB
■ Dus geen speciaal werk voor het praesidium

● ICPC voorronde
○ International Collegiate Programming Contest
○ zaterdag (!!) 9 oktober, hele dag, Therminal
○ Voorronde van een internationale programmeerwedstrijd
○ Wij helpen bij organisatie en maken reclame bij onze leden
○ Justine, Kobe, Robin

Vice-Praeses
● Volgende week ereleden certificaten en lidkaarten
● Dag achter zwanenzang stuur ik mails naar hun voor erelid
● Meer typen

Quaestor
● Financieel verslag WiNA-dag 2 en Vacantus

○ Nog geen facturen gehad van Studententuin, dus gaat nog niet
○ Onthouden om foodtruck e.d. hun eigen kassa te laten meebrengen in

het vervolg
○ Opmerking internet, geen voetbal kijken op de 4G bakjes van

studententuin
● Kilometervergoeding

○ 20 cent per kilometer vergoeding
● Budgetten

○ Er zijn nog een paar eerstejaars activiteiten gepland waar geen budget
voor was. Hier kan meer geld voor worden voorzien. Voor casino
avond is gewoon wat snacks nodig en jenever avond is wat duurder.
Dit moeten we goedkeuren door de AV

■ FK election hiervoor aanmaken
● Ticketjes

○ Naam op achterkant en in vakje leggen
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Pseudo-IT
● LAN-party Zeus (+ WiNA?)

○ 5 november (dag na doop ;) )
■ Wat is er gebeurd met gesynchroniseerde kalenders?

○ Therminal
○ WiNA Gaming?

● Lan der Wetenschappen
○ Nog niet te veel besproken
○ Volledig met WiNA organiseren en de andere verenigingen laten

komen en shiften draaien
○ Zeus vragen om mee te helpen

● Update projecten - terugkoppeling dev-team vergadering
○ MainWebsite

■ Niet meer bruikbaar
■ We gaan overstappen naar django backend en react frontend
■ Geen moeite en tijd meer erin
■ Geen sportpagina

● Wel nog sport bij users
○ Userssysteem

■ Ook ruby
■ Nog afblijven anders gaat alles kapot

○ WiNA Bank
■ Als er iets niet werkt, stuur naar Robin

○ WiNA Shop
■ Nog wat werk aan, vooral afwerking
■ Infoboard wordt nog aan gewerkt

● Proberen afwerken tegen start academiejaar
○ WiNA Studie

■ We gaan beginnen aan de backend
■ Eerste keer django backend en frontend react

● Voorbereiding op MainWebsite
■ Overzetten van data
■ Zelf kunnen uploaden op site

○ WiNA Career
■ Career krijgt ook een applicatie
■ Zelfde structuur als studie
■ Denk als eens na over wat hier op moet

○ WiNA Schachtenapplicatie
■ Terug werkbaar maken
■ Wat simpeler maken
■ Ergens tussendoor voor zorgen

○ WiNA Web
■ Overzicht van alle applicaties en of ze online zijn

○ WEBA
■ Mollie implementeren?
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■ Transactiekost is dit niet waard
● Dev-team

○ Er is nog plaats, stuur naar Robin als je mensen kent met interesse
● Smart kelder shit

○ We fixen wel in week 1 als ik daar brak
○ Lichtjes stonden nog aan

■ Zien dat we deze remote kunnen uitzetten en zorgen als je uit
de kelder gaat, dat deze uit liggen

Feest
● Openingsfuif

○ Normaal in de Delta
○ Delta zit al vol van reservaties

■ Wij hebben nog geen reservatie
○ In de studententuin gaat dit niet door muziek
○ Eens kijken naar andere opties in de overpoort
○ Kan ook in week 5

■ 14 oktober of 28 oktober
○ Sibe en Robin zetten elk een vat
○ Mag iets speciaals doen voor lustrum maar het moet niet

● Kasteelbieravond
○ Gewoon kasteelbier fixen
○ Middeleeuws thema

● Frituur uitkuisen

Sport
● Kajaktocht op 13/10

○ 13,5 euro per persoon
○ Eens bellen voor groepskorting

● Paintball/karten/lasershooten voor sport of cultuur (of beide?)
○ Paintball hebben we nog niet gedaan
○ Karten en lasershooten was normaal cultuur
○ Bon van de guidogids
○ Je kan het samen organiseren

● Reclame op website en op introductiedag
○ Je kan nieuwsberichten gebruiken op de website

● Supporters
○ Op het infostrakske staat er normaal een kalender

● 'Sportoptie' draait goed
○ Informeer dit eens naar de leden in het strakske, weekmail, etc.
○ Je mag ook de sport niet doen voor het in te vullen

● Truitjes nog eens wassen
● Filou komt pas morgen, Quentin kon niet
● Iets wat meer budget voorzien voor sporten
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Cultuur
● Quiz

○ 25/11
○ Weba implementeren?

■ Mag niet op gsm
○ Wanneer is het testquiz

■ Praesidium doet de quiz om het uit te testen
● Dit wordt vastgelegd op de quizvergadering

● Als je nog ideeën hebt voor cultuur, stuur maar naar Camille
● Manon wilde graag een boottocht
● Naar museum?

○ Dit was goed gelukt bij andere verenigingen
● Bierproeverij
● Kroegentocht

○ Allerlaatste week van het jaar normaal

Scriptor
● Infostrakske

○ Gerecycleerd van vorig jaar
■ Omdat er veel activiteiten niet doorgegaan zijn

○ Cool idee voor de cover
○ Vakbeschrijvingen zijn geschreven
○ Sponsors moeten er nog in
○ Zeus hun tekstje is nog niet binnen
○ Knaek wilt ook een tekstje erin zetten normaal

■ Praesidium kan dan dit weekend eens nalezen
○ 250 kopieën voor strakske

PR-Extern
● Barco heeft nog steeds niet betaald: nog een reminder?
● Kasteelbier
● Jobbeurs + Jobavond?

○ Is S5 al gereserveerd?
■ Nog eens voor sturen

○ Jobavond wordt niet meer gedaan
○ Nog eens een meeting doen met Currvit ook
○ Zorg voor het dashboard

● Kijken voor contract bij reproduct, dat is dichter bij de Sterre dan andere
printshop

● Sponsor bakker voor introductiedag
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PR-Intern
● Presentatie introductiedag fixen
● Weekmeels

○ Vanaf zondag 26 september
○ In de voormiddag
○ Zaterdagavond klaar en dan laten nalezen door praesdium

● Presentaties bij de eerstejaars
○ Weekmeel bij de eerstejaars
○ Eens kijken op lessenrooster wanneer zij les hebben en jij niet
○ 1ste semester zeker elke week
○ 2de semester mag ook wel
○ Fysica en wiskunde zit in het begin samen maar daarna niet meer

■ Wel bij programmeren
● Instagram

○ Eerste week van het jaar zet ze wat fotos op instagram en kunnen ze
wat vragen stellen

● Camera
○ SD kaart heeft Jitse

Cursus
● Lidkaarten

○ Ze gaan te laat zijn van FK
○ Eerste sowieso controleren dat ze juist erin gaan
○ Meegeven op activiteit of als ze hun boeken komen halen
○ Ze komen op introductiedag toe
○ De donderdag legt sibe de printer uit

● Ouderejaars die de introductiedag als afhaalmoment hebben aangeduid
○ Eens kijken voor boeken van ouderejaars

■ Een mail sturen voor ander moment en zelf aanpassen in de
shop

■ Volgend jaar zorgen dat dit niet meer lukt
● Studiepeter/-meter

○ Kijken voor systeem om eerstejaars aan ouderejaars te linken
○ Genoeg ouderejaars zoeken om studiepeter en -meter te zijn

● Woensdag 22 september 9u15 - boeken ontvangen
○ Chris kan niet
○ Vincent, Justine en Kobe kunnen wel

● foto chris en ik
○ Volgende week
○ Een keer zien voor praesidiumfoto voor allemaal

● Mensen wachten niet tot ze lid zijn voordat ze hun boeken bestellen
○ Stuur naar sibe hiervoor
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Schachtentemmer
● Eerste versie draaiboek doop is opgesteld

○ Kobe moet nalezen
■ Dan doorsturen naar FK

○ Deadline 15 september was zogezegd al doorgestuurd geweest
■ Niemand heeft dit gezien

● Eerstejaarsactiviteiten weken 1-3:
○ Maandag 27/09: Games and casino night

■ 18u
■ A3 in S9
■ 2 gratis hotdogs per persoon
■ drank aan 1 euro
■ Kan WISH gebruiken

○ Donderdag 30/09: Jeneverbaseball en beerpong
■ 18u
■ Grasveld achter S9
■ Ge kunt het nog eens doen met commies ook

○ Dinsdag 12/10 (voor kasteelavond)
○ Maandag 18/10

■ Als je ideeën hebt, stuur naar Victor
● Voordoop 26/10

○ Iets in de vorm van een stadsspel
■ Bepaalde locaties in het stad bezoeken

● Openingscantus
○ 7 oktober
○ Gelegenheidscodex

■ Bespreken met cantor
■ Er liggen er ook nog in de kelder
■ Halfuur op voorhand voor uitleg

● Ondertekening doopdecreet
○ 7 oktober 14u
○ Praeses + Temmer

● Bierbowling vastleggen?
○ Staat een datum op, dus mag je al vastleggen
○ 31 maart

● Bloed doneren
○ Met alle wetenschapskringen?
○ Een maandag misschien?

● Ontgroening vorig jaar
○ Een BBQ fzo?

■ Onze BBQ moet nog opgekuist worden
○ Liefst voor week 1?
○ Eens kijken naar de agenda

■ Wordt nog een doodle rondgestuurd
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Varia

Milieu
● op https://wina-gent.be/clubinfo/milieupolicy staat de milieu er nog niet op

○ Bestaat ook niet, moet nog gemaakt worden
○ Er bestaat een document vanuit Ugent

Lustrum
● Er was een vergadering
● Vanaf week 1 gaan ze beginnen hypen
● Lustrumsite komt online
● Lustrumcomité krijgt een zevensprong als ze iets zeggen dat ze niet mogen

zeggen
● Begroting?

○ Eens kijken met Tippi

Andere

●
● https://nl.wikipedia.org/wiki/Buffalo_buffalo_Buffalo_buffalo_buffalo_buffalo_B

uffalo_buffalo
●
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