
Praesidiumvergadering

12 / 10 / 21 17 h 40 -  19 h 40

S9, Leslokaal 1.1

Aanwezig: Kobe, Jitse W., Camille, Robin, Maxim, Weronika
Robin Vande Vyver, Mathieu Coussens

Te laat: Jarne (les), Ellen (les), Victor, Jitse V., Christopher,

Afwezig: Justine (ziek), Vincent (ziek), Sibe (ziek)

VOLGENDE VERGADERING:  19/10/2021   -   17h30 S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 05/10

○ Wie exact gaat er nu kijken voor EHBO + Ice packs
■ Jitse V. kon die gratis voorzien
■ We hebben gewoon wat basic dingen nodig
■ Jitse V. regelt dit dus

○ Concreet alternatief voor peter/meteravond?
■ Het ging over de petitie dat ze niet moeten naar kijken, niet naar

te veel witte strookjes
■ De cursusjes van volgend jaar gaan waarschijnlijk zelf willen

kiezen hoe ze dit gaan doen
○ Recept saus pasta-avond

■ Sibe heeft de ingrediëntenlijst op de wiki gezet
● Jitse V. heeft aanpassingen gemaakt

○ Unaniem goedgekeurd
● Quarantaine

○ Kunnen we ons op 1 of andere manier voorbereiden voor als dit nog
eens gebeurt (met dezelfde of andere mensen van het praesidium)?

■ Sneller de beslissing nemen dat je de cantus wat uitstelt in
plaats van supersnel alles proberen te doen

■ Het is een grote uitzondering dat iedereen van het
hoogpraesidium wegvalt

■ Als dit toch gebeurt, moet het praesidium wat deftiger blijven
voor verantwoordelijkheid te kunnen opnemen

○ Donderdag is dit goed gelukt blijkbaar dus proficiat daarvoor
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○ Mensen bellen en persoonlijk aanspreken om bepaalde taken te doen
of zeggen dat ze het groepsgesprek volgen

● Cantus opkuisen
○ Lijst vastleggen voor cantus

■ Mensen gaan niet zelf de beslissing nemen om deftig te blijven
■ Ze gaan altijd excuses hebben ook al zijn ze er dan nog terwijl

de opkuis bezig is
■ Als je 6 man aanduidt en er vallen er 2 af dan heb je er nog altijd

4 en dat is genoeg voor de opkuis
■ Kan je dat echt doen?

● Op volgende cantus gaan we eens vragen wie het ziet
zitten

● Activiteiten MINSTENS een week op voorhand online
○ Liefst 2 weken
○ Als er weekmeels moeten gestuurd worden of uitleg gegeven worden,

dan heeft ze anders geen tijd hiervoor
○ Zodra je iets online kunt zetten, zet het online

● Template Shiftenlijst
○ De template staat er, gebruik deze dan ook
○ Uitleg

■ 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

○ Kijk ook eens of je kunt als de shiftenlijsten online komen
● Evaluaties activiteiten (vorige en deze vergadering)

○ Kobe gaat dit op de wiki aanvullen
○ En andere dingen die naar volgend jaar moeten doorgegeven worden

● Evaluatie ICPC-voorronde
○ VTK was met weinig aanwezig
○ WiNA had 2 teams
○ Er waren croques voorzien maar geen kassa
○ Er was zo goed als niets van andere dingen voorzien
○ Praesidium heeft heel de dag bijna niets gedaan
○ Volgend jaar sturen dat ze er vroeger reclame moeten beginnen maken

en wat voorbereiding starten
● Bloed doneren

○ Het rode kruis komt naar de UFO
○ 25-28 oktober
○ We kunnen daar wel eens een Facebook berichtje voor maken
○ Schachten kun je niet verplichten

■ Sommige mogen ook gewoon geen bloed geven
○ Wie maakt het Facebook berichtje?

■ PR-Intern
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● Statuten in kelder
○ Art. 1.1

De Statuten en het Intern Huisreglement liggen ter inzage in het
WiNA-lokaal in de kelder van gebouw S9, Krijgslaan 281, Gent en
kunnen tevens geraadpleegd worden op de WiNA-website.

○ Kobe gaat dit regelen
○ Druk het huisreglement ook af

■ Een mapje waar dit in zit en vasthangen aan de tafel
■ De rechterkast in de kelder is nu ook open met EHBO materiaal

● Je kan het huisreglement ook hierin leggen
○ Kunnen wij onze printer ook eens maken?

■ Wij hebben een contract met reproduct. Het is dus de bedoeling
dat we daar zouden printen

● Beiaardcantus
○ Biermeesters (2 of 3, 15u45 daar zijn):

■ Deze gaan bier gaan halen naar de bar
■ We moeten 2 biermeesters hebben maar 3 zou beter zijn als er

1 even niet kan
■ Camille, Kobe en Weronika willen dit wel doen

○ Friedrich was aan het zien of hij de tickets meekrijgt van het FK
■ Ronde 2 is nog niet betaald (factuur komt pas morgen), dus

enkel ronde 1 zou hij eventueel meekrijgen, doen of niet?
■ Anders is het alles samen donderdag of vrijdag gaan halen

● Laat Friedrich ze maar meebrengen anders hebben we
minder dagen om ze erachter te laten komen

Vice-Praeses
● Verslagen mogen (moeten?) een stuk uitgebreider, eventueel geluidsopname

maken
○ Geluidsopname zorgt ervoor dat de vice kan meegaan in de

conversatie
○ We moeten zien dat iedereen gehoord wordt
○ Tafel in het midden waarop een micro staat

■ Al eens testen, nu nog ondertussen het verslag normaal
schrijven

■ Eventueel micro kopen
● Subsidieerbaar?

○ Duurzaam goed, waarschijnlijk wel
● Erelidkaarten

○ Aan het wachten op de lidkaarten van het FK
■ Probeer al eens bij de kaarten die al geprint zijn

● Ereledencertificaten
○ Kobe en Sibe hebben dit nog niet ondertekend
○ Ze zijn wel al uitgeprint
○ Ten vroegste volgende week
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Quaestor
● Financieel verslag

○ Pasta-avond: lekker veel winst, er is dan ook hard voor gewerkt
○ Openingscantus: 5 vaten (zoals verwacht), veel volk (zoals verwacht),

in totaal slechter dan begroot, wel veel merch verkocht
■ FK was met 5 in het begin. Er waren er later nog bijgekomen
■ Eens bekijken hoe we dit oplossen

● Als er nog plaats is, kunnen ze eventueel wel binnen
maar dan tegen een prijs

■ Bekers waren goed verkocht
● Iedere feut had er al 1 nodig
● We hadden uiteindelijk bekers te kort

○ Merchandise: zit al over de begroting
○ Cursusdienst: moeilijk in te schatten, maar ik denk dat we al over de

begroting zitten (voor semester 1), goed bezig, houden zo
■ Het zijn 2 getallen vergelijken, hoezo is dit moeilijk
■ Nope, ik moet uitrekenen hoeveel wij nog moeten aan de

boekhandel om te weten waar we ergens zitten, en aangezien
dat geld op 3 verschillende plaatsen zit, is dat dus niet simpel

○ Ereleden: los over de begroting (en over de voorgaande jaren), dus
ook goed bezig, en ook houden zo

● Kringloop
○ Als je dingen gratis meekrijgt, zijn ze nooit een probleem
○ Bureaustoelen

■ Dit kan wel handig zijn
○ Pennenbakjes

■ Dit gaan we niet doen, dit is ook niet handig
○ Kapstok

■ Nog nooit een probleem geweest maar als je denkt dat dit nu
wel nodig is, kan je hiervoor ook wel eens kijken in de kringloop

○ Frigo
■ Dit gaan we niet doen

○ Mokken
■ Waarom zijn deze nodig?

● Koffie en thee
● Wij hebben bekers en neem anders een thermos ofzo

mee
■ Mokken zijn niet handig als alle leden daar binnenkomen

● Die mokken gaan heel vuil worden en gaan niet
afgewassen worden

● Begroting
○ Er komt (helaas) nog eens een herwerking

■ Nog eens duurdere vaten CB
● Cantuszaal is hetzelfde, café wordt duurder
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■ Wat meer uitgebreid bij jeneverbaseball eerstejaars,
spelletjesavond eerstejaars en sport

● Je kan inkom en uitgaven niet allebei op 0 zetten als je
inkom vraagt

○ Je kan dit niet meer aanpassen bij voorbije
activiteiten

■ Cursusdienst gesplitst in aankoop en verkoop, dus bruto
bedragen zijn veel gewijzigd, maar netto niet (behalve 1 boek
dat is verhuisd van semester, dat stond verkeerd blijkbaar)

○ Nog eens via FK election stemmen?
■ Niet per se nu direct, mensen moeten tijd krijgen om het te

bekijken als ze willen
■ Waarom moet dit nog zoveel worden aangepast als het al 2 keer

is goedgekeurd
● Vaten van de cb wisten we niet
● De rest is niet essentieel, maar geeft wel een beter beeld

○ De begroting moet niet precies kloppen
○ Nu is het precies dat we kijken wat we gaan

uitgeven de volgende week
● Dit is de allerlaatste aanpassing of toch tenminste voor dit

semester
● Cantussen op schulden

○ Graag op voorhand doorgeven, niet achteraf (niet iedereen komt dit
eerlijk tegen de quaestor zeggen)

○ Deadline voor betalen leggen om 16u (voor schulden), niet wanneer de
cantus begint

○ Ook voor de persoon aan de kassa (zeker als dit niet de quaestor is),
er passeert daar zo veel volk dat je niet kan onthouden wie er wel en
niet betaald heeft (zelfs als het praesidium is), dus gewoon zorgen dat
je een lijstje hebt met wie er met de schulden heeft betaald

● Op voorhand leden laten betalen voor de cantus via de WiNA shop en een
lijstje bijhouden wie al betaald heeft. Alles zal sneller gaan

○ Mensen hebben soms ter plaatse geen internet wanneer ze met
payconiq willen betalen en dit laat iedereen wachten

■ Al eens testen op de doopcantus
● Normaal is er toch niet zo super veel volk dan

○ De code vanop de shop laten scannen op de cantus
○ Eventueel 2 rijen bij binnenkomen, 1 die nog moet betalen bij de

quaestor en 1 die betaald heeft bij een ander praesidiumlid?
■ Je hebt maar 1 kassa en mensen gaan in de verkeerde rij staan

dus geen goed idee
○ Mensen binnenlaten op andere tijdstippen voor degenen die al betaald

hebben
● Blijkbaar is canva pro subsidieerbaar (onder lidmaatschap)

○ Hiermee maken we onze posters
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○ Prijzen: https://www.canva.com/nl_nl/abonnementen/
○ Info over abonnementen en lidgelden uit de subsidiebrochure van de

DSA

○ Proefperiode van 30 dagen eens gebruiken en kijken of de
meerwaarde t.o.v. de gratis versie het geld waard is

○ Je kan één WiNA account hebben en met meerdere personen aan
werken

■ We gaan eens kijken hiervoor
● Colruyt Professional Plus

○ Formulier ingevuld, klik op Indienen en dan krijg ik dit

○
○ Heb ik nu zo’n kaart aangevraagd of niet? Ik geraak ook niet terug naar

het formulier.
■ Wij hebben geen mails binnen gekregen, dus waarschijnlijk niet

gelukt
■ Eventueel gewoon eens langsgaan of bellen

● Makro
○ Kaart is aangevraagd (op naam van Sibe) en wordt normaal

opgestuurd (naar WiNA, Krijgslaan 281, 9000 Gent), account staat op
quaestor@wina-gent.be

○ Kaart in de kelder leggen, zodat iedereen er aan kan om die mee te
nemen als ze in de Makro moeten zijn

● Vergeet geen kassa en jetons voor de kasteelavond!
○ En zorg dat ge tijdens uw shift in staat bent om die niet kwijt te raken

aan de eerste zatte mens die ermee wil gaan lopen
○ Het zou kunnen dat er al tickets voor Beiaardcantus verkocht worden

vanavond, schrijf altijd op hoeveel er verkocht worden, wie er al 1 heeft
en in welke kassa (of payconiq) het geld zit

■ Het hoogpraesidium regelt dit
○ Alles staat op Ellen haar kot klaar

● Jetons altijd op alle evenementen dezelfde waarde geven
○ Voor als mensen de jetons bijhouden voor een andere activiteit

Pseudo-IT
● Foto’s van Camille en Maxim op de website

○ Dit is al gelukt met dank aan Jitse V.
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● WiNA Career
○ Backend krijgt vorm
○ Het is een nieuw systeem en we zitten nog wat te zoeken
○ De structuur ligt vast

■ We kunnen er in vliegen
○ Maxim moet tekstjes beginnen schrijven

● Lustrum site
○ Robin gaat dit deze week afwerken
○ Tegen het weekend wordt dit online gesmeten

● Mails sturen als de CO2 meter in de kelder te hoog gaat
● Het scherm in het cursuskot wilt ook niet werken

○ We hadden internet maar hij wou geen internet nemen
○ Gewoon internet regelen en dan die chromium in kiosk mode laten

opstarten

Feest
● Kasteelbieravond

○ €2,5 voor drank en €2,5 euro waarborg voor glas/beker (geef jeton)
○ Er is blond, donker, tripel en rouge
○ Er zijn glazen en bekers

■ Glas mag niet buiten de cb
■ Ook niet op het terras

○ Als ze jeton en glas terug brengen, dan krijgen ze hun waarborg terug
○ Wero heeft face paint mee als je geen verkleedkleren mee hebt
○ Je hebt shift met 2. 1 iemand kassa, 1 iemand bier schenken

● Themaclubavond week 5
○ Slav clubavond met Poolse snacks/ Jelloshots/ …

■ nog niet zeker
■ Jelloshots mogen niet

● Wij hebben maar 2 drankavonden en deze zijn
kasteelavond en cocktailavond

■ Je kan wel vragen dat kevin shotjes in thema maakt
○ Ellen maakt de banner en de affiche

■ Als wij iets sturen en het ander feestje doet dit meestal, stuur dit
dan door

■ Meestal sturen wij ook gewoon allebei
● Halloween Night:

○ Mensen wilden baxters met bloedshots zoals op spuitjesfuif
■ Dit is opnieuw drank en mag dus niet

○ Praesidium verkleed u, anders zijn de feestjes boos
■ Las Fiestas in Dok Noord

● Je kan daar goedkoop verkleedkleren krijgen
○ Wero neemt weer face paint mee
○ Ellen maakt de banner en de affiche
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● 2e semester
○ Nog een fuif zoals openingsfuif waarbij Wero draait (Big Booty Bass

Night of zoiets) in een andere zaal (dus niet CB) maar is nog een
ideetje

■ Kijk eerst eens hoe de openingsfuif is
■ Er is ook nog een galabal en nacht der wetenschappen in de

2de semester

Sport
● IFK Tafeltennis

○ 5 heren, 1 dame
■ Nog twee afzeggingen na deadline inschrijvingen
■ Quentin is in de halve finales NG Heren geraakt
■ Twee anderen dichtbij kwartfinale, stom dat enkel de eerste per

poule door mocht
■ Volgend jaar zelf ping pong palletjes meebrengen

● IFT Voetbal
○ Brak van het FK dat we de datum minder dan een week van tevoren

kregen, waardoor velen al andere plannen hadden
○ Uiteindelijk 15 man, we hebben er een paar moeten weigeren
○ Allemaal komen supporteren morgen!
○ We spelen tegen VRG en Politeia

● IFK Volleybal dames
○ Volgende week maandag 18/10
○ Nog mensen nodig, want voorlopig hebben we mensen tekort
○ Vincent vond het handig voor op de site te laten inschrijven

■ Nu kunnen ze inschrijven op site of op mail
● Kickertornooi in de CB

○ dinsdag 16 november
■ Dag na spitbull night
■ Maar anders is het een rustige clubavond dus dit kan wel lukken

○ Zelfde reglement nemen als vorige editie
■ Dit staat ook op de wiki

○ Wat minder lang laten duren
■ Eventueel timer opzetten

● Is het niet IFK voetbal ipv IFT?
○ Nee, want het is de voorronde

Cultuur
● GUM

○ Eerstejaars hebben les op maandagnamiddag 25 oktober (in alledrie
de richtingen)
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○ Tweede- en derdejaars informatica, derdejaars wiskunde en 1e master
fysica ook

○ Elke dag tot 17u30 les en het museum sluit om 17u30
○ Regel gewoon een datum en die moeten maar meegaan
○ Eventueel samen met de wetenschappen

■ Als er veel man is, kunnen we misschien een nocturne
aanvragen

○ Eventueel in het tweede semester, maar geen idee of de
lessenroosters dan beter zijn

● Filmavond
○ Woensdag 17 ipv maandag 15 november (15 november is het

spitbullnight in de CB)
○ Laten projecteren in de auditoria en boxen aan de computer hangen

■ Vragen bij de uitleendienst van stad Gent voor boxen
■ Verspreid de boxen over het lokaal
■ Bekijk ook de aansluiting van die boxen

○ Dit gaat in A0 waarschijnlijk door
■ Je kan daar geen tafels verplaatsen of zetels plaatsen
■ Eventueel verplaatsen naar A3 en met zeteltjes

● Best die van de kelder niet verplaatsen
● Of met palletten en dekentjes

○ Dit is waarschijnlijk niet zo handig
● We gaan dit niet doen, we blijven in A0

■ Eens kijken voor de kussentjes van de studententuin
● Stuur een mail naar DSA
● Er zijn ook kampeerstoelen/ligstoelen van de DSA

● Karting
○ Zorg voor guidobonnen, anders is dat helemaal niet meer betaalbaar

■ Guidogidsen worden niet meer geprint
■ We hadden in week 2 gestuurd en ze hadden bevestigd maar

nu dus niet meer
■ We zijn aan het rondvragen bij andere kringen
■ Kobe gaat dit regelen

● Bierproeverij
○ Camille heeft gevraagd voor op een maandag

■ We hebben nog geen antwoord gehad
■ Je kan wel een reminder sturen

○ Ze organiseren dit meestal de dinsdag
■ Kan dit voor de clubavond?

● Waarschijnlijk niet
○ Hij kon geen woensdag of donderdag

● Spelletjesavond
○ Dit is waarschijnlijk semester 2
○ We hebben wel nog een datum nodig

● Cultour

WiNA Gent vzw   -   Praesidiumvergadering
9



○ Je kan heel goedkoop aan tickets geraken voor een concert
○ Ook niet echt veel werk om dit te doen

Scriptor
● Hij is bezig aan ‘t Strakske

○ Deadline: 29 oktober
○ Woordjes zeker ook op tijd

■ Hij stuurt wel nog een deadline door
○ Wero wilt een heel verhaal schrijven

● We hebben nu een bak voor het cursuskot
○ Er is een houder vanboven zodat mensen zien wat erin zit

■ Het formaat hiervoor is 18cmx24cm

PR-Extern
● WiNA LinkedIn

○ Er hadden al 2 of 3 bedrijven voor gevraagd
○ Dit mag aangemaakt worden

● Reproduct
○ Als ‘t Strakske niet zou lukken omdat Standaard Boekhandel/Topprint

moeilijk doet, eventueel wel de gelegenheidscodices?
■ Als reproduct niet de strakskes aan de juiste tarief kunnen doen,

gaan de gelegenheidscodices waarschijnlijk ook niet lukken
○ Leden krijgen 15% korting

■ Communiceer dit naar de leden

PR-Intern
● Er is nog altijd geen praesidiumfoto

○ Nooit allemaal samen op een activiteit
○ Ook niet op beiaard
○ Eerst volgende keer trekken we een foto

● Posters een week op voorhand doorsturen
○ Als ze geen tijd heeft om naar Reproduct te gaan, kan ze ze ook niet

ophangen
○ Vroeger doorsturen mag ook altijd

● Posters in trappenhal ipv in de gangen?
○ De meesten die in de gang passeren, passeren ook in de trappenhal

● Vraag GDPR
○ Mogen de foto’s van alle leden online komen?

■ Als mensen ze ervan willen, dan haal je ze eraf
■ Zo niet, mogen ze erop
■ Je moet dit niet per se op voorhand vragen
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■ Liefst wel enkel wat de deftige foto’s online zetten
● Foto’s ook op Facebook zetten

○ Je kan ook mensen taggen enzo
○ Ook degene van vorige activiteiten

Cursus
● Kobe heeft Justine haar shift overgenomen

○ Merci daarvoor
● Als het scherm zou werken, wat moeten we doen met de posters van VVN,

Prime en Zeus enzo?
○ Laat hun een banner doorsturen en Jitse V. kan dit erop zetten
○ Affiches zijn niet zo mooi voor daar uit te hangen

Schachtentemmer
● Ontgroening

○ Muinkpark mag blijkbaar niet meer
■ Waarschijnlijk zullen we Citadelpark regelen
■ We moeten wel nog het evenement bij DSA aanpassen

○ Guidogidsen
■ Zie Cultuur: karting
■ Ze betalen 4 euro voor de gids

○ Dooppeters mogen komen maar ze mogen niet mee op guidorolling
erachter

■ Kobe gaat hier niet raken want hij heeft FK AV
■ Zijn die al op de hoogte van de ontgroening zelf?

● Dooppeters worden uitgenodigd door de schachten
○ Alternatief zoeken voor als we niet meer aan guidogidsen zouden

geraken
● Morgen vergadering voor voordoop

Varia

Milieu
● Afval sorteren

○ We hebben nu 3 vuilbakken, smijt het in de juiste
○ Als je eten over hebt, neem dit mee naar boven voor in GFT
○ Vuile pizzadozen mogen niet bij papier en karton

● Als je een cola opendoet en je drinkt hem niet op, doe hem weg
● Ruim ook je eigen boel op

Lustrum
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● Er zit een klein beetje vertraging op
○ Alles van merch moet langs reproduct

● Website komt volgende week ten laatste online
● Volgende week gaan ze beginnen bestellen
● Volgende week komt er nog een vergadering
● Zorg dat je bij de lustrumweek vrij bent, want het praesidium moet hard

werken
○ We zijn aan het kijken voor het zo makkelijk mogelijk te maken maar

de lustrumweek wordt sowieso lastig

WiNA Gaming
● We zijn gaming op gang aan het trekken
● 1ste semester

○ LAN van Zeus
■ Opzet is volledig door Zeus
■ Bar is voor WiNA
■ Er gaan croques zijn voor veggies

● 2de semester
○ LDW

■ Wij doen de organisatie  in samenwerking met Zeus
■ Gewoon zorgen dat de andere verenigingen er zijn en een

barshift kunnen doen
● We zijn nog mensen aan het zoeken om te helpen bij WiNA Gaming

○ Vooral voor de verschillende games

Andere
● EHBO

○ Welk materiaal?
■ Jitse V. kijkt hiervoor
■ De lijst van de doop?

● Misschien wat heel uitgebreid
■ De lijst van de scouts is wel goed

○ EHBO verantwoordelijke: zorgt er voor dat al het materiaal steeds
aangevuld blijft + kan eventueel mensen helpen/verzorgen.

■ We kunnen er twee hebben voor als de andere niet kan
■ Jitse V. en Justine willen dit wel doen

● Kelder een keer deftig kuisen?
○ Zeker je eigen rommel opkuisen
○ Smijt wat rommel weg als je weg gaat
○ Een keer de vrijdagavond de kelder opruimen

■ Volgende week vrijdag eens samen opruimen
■ Met 3 man zou dit al goed genoeg zijn

● Kleine kelder
○ Padje liefst vrij laten
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○ Karren kunnen buiten staan
○ Plaats voor de grote potten zoeken

● Email handtekening template
○ Er staat een handleiding op de Drive (met screenshots)
○ WiNA Gent vzw>Handleiding: Handtekening mail: Praesidium
○ Op mobile is dit een aparte handtekening en werkt dit niet

● Opname blijft confidentieel, enkel hoogpraesidium mag dit beluisteren en na
het schrijven en goedkeuring van het verslag moet dit volledig verwijderd
worden

● Kunnen we dit aanschaffen voor Sibe?
○ Hij zou er wel mee staan

● Hotdogworsten gaan 21 oktober vervallen
○ 5 potten
○ Ze staan op camille haar vakje, praesidium mag deze meenemen

● Fuck het verkeer
○ Victor heeft zojuist 15 min in de file gestaan voor 1 invoegstrook

● Je kan wero niet bereiken vandaag
○ Haar gsm is kapot dus zij blijft rond de cb

● Macaroni is beter dan spaghetti in de resto
○ Niet waar
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