
Praesidiumvergadering

05 / 10 / 21 17 h 30 -  20 h 20

S9, Leslokaal 1.1

Aanwezig: Kobe, Jitse, Sibe, Maxim, Camille, Weronika, Justine, Jitse V., Victor,
Vincent
Robin Vande Vyver, Mathieu Coussens

Te laat: Robin, Christopher, Jarne (les), Ellen (les)

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING: 12/10/2021   -   17h30 S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 16/09

○ Unaniem goedgekeurd
● Activiteiten online op site en facebook

○ Voor de functie die het organiseert
○ Vergeet ook de kalender op de drive niet aan te vullen als je nieuwe

activiteiten bedenkt
● Shiftenlijsten

○ Voor de functie die het organiseert
○ Template op de Drive

■ Sta in het mapje waar je het wilt aanmaken, klik op nieuw. Klik
dan op “From a template”, en dan op de template die je wilt
gebruiken

○ Liefst niet de dag op voorhand zodat mensen kunnen zeggen als ze
niet kunnen

○ Als mensen veel voorbereiding gehad hebben, geef ze wat minder
shiften

○ Op pasta avond had Vicky en Jitse V. en Maxim (en Sibe) veel gedaan
en zullen wat minder shiften op kasteelavond krijgen

○ Op voorhand aanwezigheden vragen
● Evaluatie introductiedag

○ Voormiddag
■ Rondleidingen?
■ Informatica is later gebeurd en dus wat minder volk meegegaan
■ Rondleiding zonder corona is niet echt nuttig
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● Volgend jaar misschien afschaffen en een deftig
grondplan geven met eventueel wat tips

■ Grondplan sterre staat ook online (stuw?)
● Een deftig grondplan bestaat NIET
● Idee voor volgend jaar

○ Cursusverkoop
■ Proberen meer in groepen, nu stond er een zeer lange rij
■ Een heel deel ging naar binnen voordat ze mochten

● Probeer ze bezig te houden tot ze mogen gaan
■ Chemica liep er ook tussen
■ Het systeem ter plekke ging ook niet snel

● Tegen 2de semester goed krijgen
■ Op introductiedag niet een uur laten kiezen op shop

● En laten zeggen dat dit een dag is voor enkel eerstejaars
● Of sowieso laten bestellen eerst

■ Iemand tech support laten spelen voor lid te maken en account
te maken

● Werken met sluizen, dat je maar door mag als je
bestelling goed is

■ Lidmaatschappen via shop doen
○ Bar in studententuin

■ Sommige broodjes waren niet gesorteerd, volgend jaar eerst
sorteren

■ Gratis broodjes gegeven maar geen gratis drank
● Volgend jaar misschien weer omgekeerd

■ DSA had geen frisdrank
● Evaluatie WiNA-dag 1

○ Ontbijt
■ 7u45 gaan halen
■ 8u stond alles klaar
■ Volgend jaar 20 fruitsappen en 10 chocomelk ipv omgekeerd
■ Volgend jaar misschien weer voor het cursuskot of buiten staan

als het warm is
○ Bar

■ Goed verlopen
■ De studententuin en bar waren vuil achtergelaten

○ Barbecue
■ Zeer goed verlopen
■ Onze BBQ was zeer vuil
■ Traiteur is ook veel makkelijker en aangenamer voor praesidium

● Wel heel duur
● Volgend jaar misschien goedkoper of eventueel zelf doen

■ Mensen hebben nog ingeschreven na het gesloten was
● Dus zien of je ze volgend jaar toelaat of niet (20 man)

■ Inschrijvingen kunnen later misschien in ticketing
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○ Op grasveld achter S9 heb je minder verplaatsing van boeken/drank
■ Wel tafels en stoelen bestellen

● Grasveld achter S9 isheel vuil achtergelaten napersoneelsfeest
○ Mail naar decaan sturen hiervoor met foto’s

● Evaluatie pasta-avond / studiepeter- en meteravond
○ Saus koken zondagavond

■ Delhaize had geen gehakt
● Moesten we het maandag nog toevoegen

■ Meer op voorhand je ingrediënten gaan halen
● Direct naar de makro gaan

■ Recept/ingrediënten lijst op wiki voor volgend jaar
■ Te weinig vegetarische saus
■ Meer vegetarisch voorzien en extra gehakt voorzien opzij
■ Helft van praesidium was er maar

● Iedereen daar proberen te krijgen
● Credits aan Maxim, Jitse V. en Victor voor leiding bij

koken
■ Op voorhand genoeg keukengerei (Meer dan 2 snijplanken,

meer grotere potten) fixen
○ Pasta koken overdag

■ Niet om 16u beginnen
○ Pasta-avond zelf

■ Pasta had de vorm van de emmer van de pasta die op voorhand
gekookt is

■ Methode bekijken voor terug op te warmen, of pasta bestellen
■ Deftige vuurtjes aankopen
■ Pasta vroeger beginnen koken
■ Coördinatie tussen kelder/boven/astrid

● Astrid moet normaal zelf de maandag niet meer
● Direct bellen want berichten zie je niet snel
● Kan handig zijn voor iemand extra voor coördinatie

■ Taken geven bij opbouw/afruimen
● Anderen helpen als je klaar bent

■ Ga niet dronken worden als je nog moet opruimen of shiften
draaien

■ Oppassen voor zekeringen die springen
● Kabels vanuit de gang trekken

● LaTeX-night
○ Banner is al gefixt
○ Kobe doet de presentatie
○ Praesidium welkom

■ paar man voor binnen en buiten te leiden
■ Waarschijnlijk wordt het opgenomen

● Sturen naar Professor Dawyndt om te kijken of we
Opencast kunnen gebruiken
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■ LaTeX-night op woensdag
● Kajaktocht valt weg

● Beiaardcantus
○ Ereleden op voorhand

■ Vorige jaren was dit niet
■ Voor de massacantus is dit wel makkelijker, voor de Beiaard

hebben we minder tickets
■ Volgend jaar best ook niet meer

● Enkel hoogpraesidium misschien want het is wel
ambetant als zij niet meekunnen

○ Laat codex thuis
● Codices

○ Iedereen van het praesidium heeft er een
○ Kevin kan er ook bestellen

■ Hij heeft wel geen stock meer
○ Elk jaar misschien bij het FK beginnen aankopen

● RSCB
○ Raad der senioren van de cb

■ Vergadering van clubs/kringen die in de cb zitten
○ Morgenavond vergadering met Kevin

● Student Bootcamp
○ Ingeschreven voor EHBO cursus
○ Als je interesse hebt in een cursus, mag je gaan, er is wel cantus dus

neem de eerste shift
● ICPC-voorronde

○ Facebook evenement is gisteren online gekomen
○ Wij moeten daar gaan helpen
○ Jitse V., Kobe en Sibe kunnen
○ Je mag ook zelf meedoen

● Ondertekening doopdecreet
○ Donderdag van 17u30 tot 18u30
○ Praeses en Vice is verplicht
○ Victor komt ook

● Veiligheid leden op clubavonden, cantussen en andere activiteiten
○ Behoud anonimiteit als er iets gebeurt
○ Bespreken wat we doen als dit voorkomt

■ WiNA moet beschikbaar zijn als aanspreekpunt
■ Zo snel mogelijk contact opnemen met FK of DSA

○ Niet iedereen erop springen
■ Praesidium die niet helpt met die situatie zelf, heeft als taak om

de anderen weg te houden
○ Vertrouwenspersoon bij het FK
○ Mensen confronteren is ook geen goed idee

■ Hou mensen tegen die dit willen doen
○ Tumult als cursus voor management voor deze situaties
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○ Laat Kevin het weten
○ Probeer altijd met enkele personen te zijn op een clubavond/ andere

activiteit. Laat anderen niet eenzaam ronddwalen als je het ziet.
● Half openen van kelder

○ 10 personen zonder mondmasker
■ Eventueel sturen in de chat als het vol zit

○ Steeds praesidium aanwezig!
■ Sluiten als het laatste praesidiumlid weggaat

○ Deur en ramen volledig open
○ Hou ook CO2 in het oog

■ https://kelder.wina-gent.be/
○ Stemming

■ Voor: 14
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 0
■ Unaniem goedgekeurd

Vice-Praeses
● Momenteel 7 ereleden al ingeschreven voor beiaardcantus die sws een ticket

hebben
○ Als er nog ereleden bijkomen, komen die bij de wachtlijst met de

andere leden
■ Best ook gewoon op de website laten inschrijven dan

● Ereledencertificaten
○ Gedrukt, moet nog ondertekend worden door Kobe en Sibe en

gelamineerd
● Erelidkaarten

○ Nog aan het wachten op nieuwe lading kaarten van het FK
● Cantus opkuisen

○ Wordt geapprecieerd als het niet altijd dezelfde zijn
○ Nu ist nog maar enkel zwanenzang geweest dus maakt het niet veel uit

maar het is maar zeggen voor de volgende cantussen dit semester
○ Als je het stille gedeelte niet leuk vindt kan je ook even naar de cb

gaan

Quaestor
● Financieel verslag

○ We wachten nog op een aantal facturen, maar ik ga gewoon een
schatting geven van hoe de uiteindelijke stand zal zijn.

○ WiNA-dag 2: momenteel nog wat boven begroting, na factuur DSA zal
dit waarschijnlijk rond het begrootte bedrag uitkomen
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○ Vacantus: na factuur DSA zal dit nog steeds beter zijn dan begroting
(studententuin ipv CB), in totaal licht verlies

○ Praesidiumweekend: niet eens in de buurt van begroting, samenloop
van enkele zaken die meer geld gekost hebben dan verwacht

■ overschot eten proberen te beperken
■ check de kelder en koop geen dingen die we al hebben
■ 1 extra nacht (sorry had ik rekening mee moeten houden)
■ meer bier (zuiplappen!)
■ sterke drank: beter afspreken op voorhand

● Als er iemand afkomt met drank, is dit niet voor WiNA
■ Voor WWW: er liggen nog dingen in de kelder

○ Introductiedag: broodjes uitgedeeld, dit kost veel, volgend jaar broodjes
terug verkopen (en eventueel drank uitdelen)

○ Zwanenzang: iets minder volk dan verwacht, dus ook minder verlies
○ Games and casino night: klein beetje winst
○ WiNA-dag 1: gaat (veel) duurder uitkomen door de BBQ gratis te

houden voor leden ondanks traiteur te gebruiken
○ Jeneverbaseball en beerpong: ongeveer zoals verwacht

● FK praesidium op cantussen
○ Bevriende kring, maximaal met 5, dit is ook gratis
○ Gesloten cantussen als WiNA en niet FK
○ 4 plaatsen voor DSA

■ Ook gratis
● Kilometervergoeding

○ Stuur mij (liefst per activiteit) door hoeveel km je hebt gereden
● Colruyt Professional kaart

○ https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/klantenvoordelen/voor-profession
als/over-ons

● Herwerking begroting
○ Uitslag FK election:

■ Voor: 14
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 0
■ Unaniem goedgekeurd

● Makro kaart
○ Wie weet waar die is?
○ Staat op naam van Manon, dus mss daar eens vragen
○ Je kan dit aanvragen aan de infobalie in de Makro, is een persoonlijke

kaart (op eigen naam) voor de vereniging WiNA
● Duidelijker communiceren over prijzen !!!

○ Praesidiumweekend: dezelfde prijs voor mensen die een dag later
toekwamen ?

○ Pasta-avond: gratis voor ereleden of niet?
■ Platina ereleden mogen alle activiteiten gratis onder de 13 euro
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■ Gouden mogen 4 over heel het jaar: stuur Jitse W. als ze dit
willen

○ Prijzen ook altijd duidelijk uithangen aan de bar, inkom, etc.

Pseudo-IT
● Infoscherm cursuskot

○ Nog 1 kabeltje aansluiten en het werkt
○ Zet het aan

● Jobbeurs website: WiNA Career
○ Krijgt absolute voorrang
○ Deadline: einde semester 1
○ Zeer binnenkort meeting met PR-Extern

● WiNA Studie: ON HOLD
● Extra sporten aanduiden op website werkt niet deftig

○ Is een zeer uitzonderlijk geval en is nog nergens anders gebeurd
● Afwerken WiNA Shop

○ Maak issues aan op github als er bugs zijn
● Sites offline wanneer server down gaat

○ Scripts fixen die sites automatisch terug online proberen brengen
○ WiNA Web moet op een aparte server ??

■ Wordt nog bekeken

Feest
● Vragen aan PR Intern om affiches af te drukken en op te hangen in S9

(kasteelavond + openingsfuif) => Niet in het midden van de ruit van het
cursuskot ophangen

● Affiches en banners maken is voor Ellen
● Kasteelavond

○ Bestellen Kasteelbier
○ Bestellen bij prik & tik, zij antwoorden niet

■ Eens naar het bureau gaan
■ De ice tea in de kelder komt ook van hen
■ Wij moeten ook nog veel geld van hun

○ Kevin wilt dat wij een deel bij hem bestellen
■ Kobe probeert dit morgen te beperken

○ Halve liter herbruikbare bekers aanschaffen
○ Stuur naar DSA voor bekers (Kobe)

● Openingsfuif
○ Luxx
○ Thema is zwart
○ Er zijn shotjes
○ Geen vestiaire
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■ geen shiften
● DJ voorstellen

○ Er wou iemand graag draaien voor ons maar dit is niet nodig voor
openingsfuif, misschien galabal?

● Frietpot uitkuisen
○ Tegen volgende activiteit dat je dit nodig hebt

● Lustrumlogo int vervolg op banners zetten?
○ Voorbehouden voor lustrumactiviteiten

● Halloweenclubavond?
○ Clubavond op allerzielen mag in een thema

Sport
● IFK Tafeltennis

○ Jarne is beginnen rondvragen
○ Wie in praesidium interesse

■ Als LaTeX night woensdag is, wilt kobe ook
○ In het Facebook bericht staat in de afbeelding een mailadres dat niet

van ons is, gaan mensen doorhebben dat ze niet naar die persoon
moeten sturen?

■ In het bericht zelf staat dat ze moeten sturen naar de sportjes of
sport@wina-gent.be

■ Fix toegang voor Vincent op facebook
● IFK Loting

○ Philippe was er aanwezig
○ Basketbal

■ 1/8e finales tegen Hermes
○ Voetbal

■ 1/8e finales tegen Dentalia
○ Minivoetbal mannen

■ 1/16e finales tegen
● WiNA 1 - VLK 1
● WiNA 2 - HILOK 2

○ Minivoetbal vrouwen
■ Poule met VRG 2, VTK, Geografica

○ Volleybal mannen
■ moet nog geloot worden omdat FK brak is

○ Volleybal vrouwen
■ Poule met ML&VEK, Geologica, HILOK 2, Politeia
■ Jammer dat dit op dezelfde dag valt als ontgroening

● IFT Voetbal
○ Poule met VRG en Politeia

● Kajaktocht
○ Vervangen door LaTeX night
○ Uitstellen
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● Bak na IFK
○ Niet per se een bak, maar een consumptie kan wel

Cultuur
● GUM

○ In de namiddag
○ Kan 20 kaarten in één keer reserveren

■ Werk met inschrijvingen
○ Maandag 25/10?

■ Bekijken of de eerstejaars op dat moment geen les hebben voor
meer man mee te krijgen naar het GUM

■ Maak een evenement op de drive en de website
○ Gratis voor UGent studenten

● Filmactiviteit
○ Begin november?

■ Maandag 15 november
● Maak een evenement op de drive en de website

○ S9 of in de cinema?
■ Nog eens bekijken
■ Goedkoper in S9 en winst door snackjes

● Bierproeverij
● Karting met sport/DOK NOORD (guidobon 2heats+lidkaart+helm [€20] [€32]

min 7 man max 20?  maar enkel op aanvraag)
○ Maandag 7 maart

■ Maak een evenement op de drive en de website

Scriptor
● Strakske 1

○ Eind oktober
○ Spreadsheet voor wie wat moet lezen en wie het al gedaan heeft
○ Zagen voor de woordjes
○ Robin VDV. wilt geschiedenis over Gent

■ Bv. Klokke Roeland
● Strakske 2

○ Week van sinterklaas

PR-Extern
● BijlesHuis

○ We hebben een speciale link nodig om dan reclame te maken, die we
krijgen door in te loggen -> wat is de login?

■ Stuur naar Tippi
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● Knaek
○ Facebook (Ikzelf)
○ Instagram (naar PR-Intern sturen?)

■ Stuur maar naar Jitse V.
● Reproduct - Woensdag om 13u30 bespreking

○ Welke formaten en wat gaan we als WiNA daar allemaal printen
■ Affiches - A3
■ voor heel WiNA korting met vertoon van lidkaart

● Jobbeurs
○ Locatie?
○ Kobe stuurt maar nog geen bevestiging
○ Therminal kan nog niet gereserveerd worden voor dan

● Currvit
○ Maxim heeft een mail gestuurd

PR-Intern
● Clubavond in weekmeel

○ Ook gewone clubavonden
● Affiches kunnen op scherm cursuskot en moeten niet per se fysiek

Cursus
● Cursusverkoop

○ Print on order duurt wel lang
■ Je kan al iets van voorraad voorzien

● Zeker in de eerste weken
■ Iets in de shop om te tonen of de cursus er al is

○ Features aanzetten van gmail
■ Voor mails van elkaar te kunnen zien

● Kan ook op beantwoord allen duwen zodat de andere
persoon je antwoord krijgt en dus weet dat hij niet meer
moet antwoorden

○ Dingen die besteld zijn, mag je niet weggeven
■ Wel als er nog een levering komt ervoor

● WiNA-80 potten in merch
○ 10 euro voor een pot

● Te weinig shiften in de eerste weken van het academiejaar
○ Niet persoonlijk op Christopher of Justine
○ Dag 1 van het academiejaar is er nog maar net 3 uur shift
○ Hoelang moeten wij shiften doen? Tot en met welke week?
○ Shiften draaien tot mensen nog boeken bestellen

■ Zet voor week 4 shiften erop en als niemand besteld, haal ze
eraf
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● Cursuskot ligt niet proper
○ Iedereen kan daar binnen kijken

Schachtentemmer
● Evaluatie EJA

○ Gamesnight
■ 48 eerstejaars
■ Worsten, saus en augurken over

● Kunnen we wel nog ergens anders gebruiken
○ Jeneverbaseball

■ Heel tof
■ Minder afgekomen dan ingeschreven

○ Goed idee om dat te blijven doen volgende jaren
○ Als het zo vroeg in het academiejaar is, steek het mee in de mail van

introductiedag
● Evaluatie Zwanenzang

○ Iets minder volk dan verwacht
● Openingscantus

○ Nog wat reclame maken
○ Stuur naar je DC’s dat ze weten wat ze moeten doen
○ Gelegenheidscodices liggen op Jitse V. haar kot
○ Neem een IKEA zak voor herbruikbare bekers

● Ontgroening 18 oktober
○ Het is ook FK AV dus Kobe kan er waarschijnlijk een deel niet zijn
○ Deze week vrijdag vergadering

● Infomoment Doop
○ 21 oktober
○ A3
○ Zet op drive + website
○ Reclame maken

● Lintjes?
○ Kobe kijkt ervoor

Varia

Milieu
● Neem allemaal pasta en/of saus en/of gehakt mee, anders moeten we het

(straks?) weggooien!
● Ereleden klaagden over te veel witruimte op de strookjes van peter en

meteravond. Zij hebben een petitie gestart tegen de cursusjes (van 5 man)
○ Cursussen moeten zich niets van de petitie aantrekken
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Lustrum
● Op het vorige verslag staat: “Vanaf week 1 gaan ze beginnen hypen”

○ Heb ik de hype gemist?
■ De merch komt er aan

Andere
● Email handtekening template

○ https://docs.google.com/document/d/1FnO5fMkwzHdcSPQ54_EOre2H
nzamy0MfMatlNcGGRG4/edit?usp=sharing

● Praesidiumlinten of dooplinten op cantus
○ Praesidium > doop

● ice packs + algemene ehbo niet-doop gerelateerd
○ Moet Jitse V. iets meenemen?
○ We gaan ervoor kijken

■ Jitse V. kan gratis fixen
● Frietjes?

○ Victor: Julientje (als da kan), ik wil ook een julientje
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