Praesidiumvergadering
19 / 10 / 21

17 h 30 - 19 h 40

S9, Leslokaal 1.1
Aanwezig:

Kobe, Jitse W., Sibe, Jitse V., Maxim, Robin, Weronika, Camille,
Jarne, Christopher, Victor, Justine, Vincent
Mathieu Coussens

Te laat:
Afwezig:

Ellen

VOLGENDE VERGADERING:

27/10/21 - 17h30 S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 12/10
○ Unaniem goedgekeurd
● Praesidiumfoto
○ Ellen komt niet naar de vergadering
○ Sommige hebben hun lint niet mee
○ We gaan wel nog eens afspreken hiervoor
● Sleutel grote kelder
○ Hij zit niet meer in de schuif van de kleine kelder en we vinden hem
niet in de grote kelder
○ Jitse V. heeft vandaag opengedaan en het in de midden van de tafel
gelegd
○ Sleutel is gevonden, het lag onder een handdoek op de tafel
● Sessie studeervaardigheden
○ 2 personen per richting
○ Fysica en sterrenkunde: Jitse V. en Justine
○ Informatica: Victor
■ Nog eens zoeken bij de tweedejaars of bij de schachten
■ Misschien eens vragen bij Zeus
○ Wiskunde: Kobe en Laure
○ Infomoment doop verzetten naar juist erna
● Bloedserieus Gent werkt samen met kringen, kunnen wij dat ook doen
volgend jaar/semester?
○ Camille wilt bloed gaan geven in groep voor als ze zou flauwvallen
■ Er willen wel een paar meegaan van het praesidium
○ Eens kijken voor een samenwerking in het 2de semester
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■ Jitse V. kijkt hiervoor
○ Op voorhand kijken of je bloed mag geven
DGFB
○ Gestuurd voor TL lamp en we moesten het via userve doen maar wij
kunnen daar als WiNA niet aan.
■ Ondertussen is de mail al doorgestuurd naar de elektriciteit
afdeling
○ Eens sturen naar de DSA of ze studentenverenigingen kunnen
toegang geven tot userve want de meeste verenigingen hebben
lokalen
Extra bureaustoelen kelder?
○ Er waren nog bureaustoelen in de kringloop
○ We kunnen ook eventueel een paar stoelen vervangen
○ We moeten ze over de campus kunnen vervoeren
■ Ze rollen over heel de campus gaat ze kapot maken
■ Maxim wilt ze wel gaan halen met de auto
Beiaardcantus
○ De verdeling is nog eens aangepast en doorgestuurd, staat in
praesidiumchat
■ Nog eens delen voor heel de WiNA
○ Emmers worden voorzien door het FK
○ Biermeesters moeten om 15u45 binnen zijn
○ We vertrekken om 15u aan de cb en we hebben cara mee
○ Kleed je redelijk warm want er is regen voorspeld
○ Het FK voorziet poncho’s maar die worden kapotgemaakt
○ Best een jas onder je kiel aandoen
Evaluatie LaTeX-night
○ Er was 20 man ingeschreven
○ De helft is afgekomen
○ De opname werkte ook niet en de opname van vorig jaar staat nu
online
Waar is wero haar kleine kelder sleutel?
○ Kobe heeft maar 1 sleutel meer en Camille en Wero hebben geen
sleutel
■ Camille gaat deze krijgen zodat ten minste elke functie een
sleutel heeft
○ Kobe had ze ervoor geteld en er waren er genoeg
○ Nog een paar laten aanmaken voor wat reserve
○ Als je je sleutel kwijtraakt, is er een vergoeding tegenover
2/11
○ We kunnen niet vergaderen in leslokaal 1.1
○ We kunnen die verleggen naar de woensdag of afschaffen
○ We kunnen ook die puntjes dan overleggen de week ervoor
○ Misschien is het mogelijk om de therminal te reserveren
■ Zowel voor quizvergadering als praesidiumvergadering
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■ We gaan kijken voor de therminal te reserveren

Vice-Praeses
● Iedereen was wel redelijk duidelijk met gsm geluidsopname
○ Batterij was wel een heel deel naar beneden
○ Had nog juist genoeg batterij tot ik op kot was na kasteelavond
○ Als vergadering geen 3 uur duurt zou het wel moeten lukken
○ En anders een powerbank meenemen
■ Ondertussen opladen aan computer kan ook
● Nee, want mn gsm moet in het midden van de zaal liggen
en ik heb mijn computer nodig voor het verslag
■ Heb ondertussen al een powerbank mee
● Ereledencertificaten
○ Het juiste jaartal erop zetten
○ Opnieuw maken dus

Quaestor
● Quaestor is back!!!
● Financieel verslag
○ Kasteelavond: factuur Prik en tik moet nog komen, nu al verlies, maar
er is gewoon vrij weinig gedronken
■ We hebben verlies omdat er nog bier over is
■ Dus dat is gewoon nog stock in de kelder
○ Ontgroening: hoeveel Guidogidsen zijn er verkocht geweest?
■ Er waren er nog 2 over
■ 8 voor het doopcomité en 5 voor het praesidium
■ Er waren dus 9 anderen
● Bezoekers op cantussen
○ In het begin 5 of 3 (afhankelijk van bevriende kring of niet)
○ Als er later meer toekomen
■ Ze mogen binnen als er nog plaats is
● Vanaf het tweede deel
■ FK betaalt dan dezelfde prijs als leden, afhankelijk van hoe lang
ze blijven
● Canva Pro for non-profits
○ Gratis voor ons dus want we zijn een vzw
○ Uitnodigingen voor het team te joinen zijn verstuurd naar de
functiemails (dus gedeelde accounts voor de functies per 2)
○ Aanvaard de uitnodiging want het bestuur hun mail wordt hierdoor
gespammed
○ Geraakt iedereen hier op of is er nog hulp nodig?
■ Dit is gelukt
● Colruyt Professional Plus
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○ Kaart is aangevraagd, ze hebben daarnet gebeld terwijl sibe in de les
zat, sibe gaat nog terugbellen
● Makro
○ QR code van de kaart staat op de Drive (WiNA Gent
vzw>Algemeen>Praesidium QR codes)
○ Kaart is onderweg
○ Kaart van Manon gaat gedeactiveerd worden
● Brouwer
○ Prik & Tik is veel te brak
○ We gaan nog zorgen dat we ons geld terugkrijgen
○ We gaan eens kijken voor een andere brouwer
● Betalen in kelder
○ QR codes liggen op Quaestor vakje
○ En er hangt er ook een op het prikbord in de grote kelder
○ 0.5 euro voor bier/frisdrank en 2 euro voor kasteelbier
■ De vervallen cola is gratis
○ Er staat ook een cantuspot voor cash
○ Schulden mogen ook voor praesidium

Pseudo-IT
● Epione welzijnschat op de site bij mentaal welzijn zetten
● Bericht zetten voor IT te zoeken
○ Robin ziet dit niet zitten voor de rest van het jaar
○ Eens horen bij de ontgroende schachten
■ Dan wel een groot dev-team er rond
○ Dit is ook goed voor je CV
○ Robbe had laten weten dat hij dit ook misschien zou willen doen maar
het is wel moeilijker als hij geen ugent account heeft
■ De repo’s staan ook op ugent github
○ Robin zou wel nog in het dev-team blijven maar zal waarschijnlijk wat
afbouwen in het werk
○ Vraag eens rond aan mensen
● Het scherm fixen
○ Er is internet maar je kan er precies niet mee verbinden
○ Eens vragen bij de Zeus
○ Het scherm is nog Robin zijn verantwoordelijkheid

Feest
● Evaluatie Kasteelbieravond
○ Shout-out naar Yeti en Kobe voor bakken mee te dragen in de avond
○ Er was weinig gedronken
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○ Er was ook een restvat maar dit was de vorige keer ook en er is nog
veel minder gedronken
○ Niet meer of met veel minder glazen werken
■ Gewoon met bekers werken
■ Je mag ook naar buiten hiermee
○ Bekers laten afwassen achter de bar
■ Eventueel emmer meedoen voor ze daarin af te wassen
○ Bekers kasteelavond afwassen
■ Al gedaan en uitgeleend aan Geografica voor donderdag
■ Er zijn 42 bekers uitgeleend
○ De jetons waren er voor te zorgen dat iemand geen anderen hun
glazen gingen stelen
■ Eens kijken voor een ander systeem voor volgend jaar
○ Zet de aantallen dat gedronken is op de wiki
○ Wij hebben nu 2 bakken gekocht bij Kevin, het alternatief was 40 euro
betalen
■ Volgend jaar zorgen dat we dit niet meer moet voor Kevin
● Frietpot uitkuisen
○ Wordt donderdag gedaan door Wero
○ Frietpot ook eens verzetten, hij staat in de weg
○ Er staat ook nog frituurolie in de kelder
■ Nog eens kijken voor de bitterballenavond of er genoeg is
● Evaluatie Openingsfuif
○ Wij moeten niets betalen aan Luxx
○ Er was redelijk overdreven met de lichten en de muziek
○ Er waren ook veel tweede en derdejaars
○ Waarom was er geen gratis vat?
■ WiNA heeft dat de afgelopen jaren al niet meer gedaan
■ Het zijn altijd mensen die dat zelf zetten
○ Foto’s zijn slecht
■ Als er een paar deftige tussen staan, zet ze maar online
● Pizza-avond
○ Straks gaan de feestjes naar Prima Donna
■ Waarschijnlijk dezelfde soort pizza’s tenzij protest
● Dezelfde soorten zijn goed
● Normaal was het rond 6,5 euro per pizza
● Eens kijken voor de prijzen van de pizza
○ Deze moeten ook op de poster staan
○ 2 euro voor een stuk pizza en 7 voor pizza à
volonté
○ Er zijn ereleden die dit gratis gaan krijgen
■ Lijstje staat online
■ Op Sibe zijn vakje ligt er een kaartje van prima donna voor
misschien korting te krijgen
■ Er zijn nog genoeg bandjes in de kleine kelder voor à volonté
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○ Vorig jaar was er teveel overschot
■ Iets minder bestellen, eventueel nog bijbestellen als er te weinig
is
■ Starten met 100 ipv 120 pizza’s
○ Ellen is bezig met banner (morgen klaar en eventje online)
■ Moest minstens een week voordien, liefst 2
○ Eetactiviteit start om 20u, dus met pizza’s daar op tijd staan
● Cocktailavond
○ Ofwel betalen we 40 euro voor deze te mogen doen
○ of als we 40 euro winst maken voor Kevin bij een promo dat Kevin doet
op een themaclubavond dan zou die 40 euro kunnen wegvallen
■ 2 of 9 november
● Halloween clubavond
○ Er wordt niet veel groots voorzien omdat Wero er niet kan bijzijn

Sport
● IFT Voetbal
○ WiNA - VRG: 1-4
○ WiNA - Politeia: 2-0
○ Slechts één WiNA-supporter, andere kringen waren elk met ca 20
supporters (en veel feuten/schachten)
○ 3 november testwedstrijd tegen VPPK
○ Vrouwen mogen meedoen met voetbal
■ Zet dit ook eens op je evenement in het vervolg
● IFK Volleybal Dames
○ Helaas forfait moeten geven
○ Te weinig spelers
■ Er was ook ontgroening op die dag waar er 4 potentiële spelers
waren
● IFK Volleybal Heren
○ Volgende week maandag
○ 2 teams
■ Een competitief team en een recreatief team
○ Supporters zouden leuk zijn want we hebben een goed team
● Schaatsactiviteit
○ 6 euro per persoon inkom
○ Er is een formulier voor studentenverenigingen voor in te schrijven
● Kajakken gaat niet meer gaan
○ Dit zal voor het 2de semester zijn
○ Vanaf het donker wordt, mag je niet meer kajakken
● IFK judo verzet
○ Je hebt normaal gezien geen judopak nodig
○ Evenement op de site wegdoen/verzetten
● Ekart bonnen in guidogids
○ 19,99 ipv 30 euro
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● Lasershooting
○ Er staan hiervoor ook bonnen in de guidogidsen
○ 18 euro voor 3 spelletjes ipv 24 euro

Cultuur
● Bierproeverij: 21/3, 28/3, 18/4 (paasmaandag), 2/5, 9/5, 16/5
○ 28/3 en 18/04 zijn geen opties
○ 21/3 is FK AV maar dit is enkel voor Jitse W. en Kobe
■ We hebben deze week nog clubavond, cantus en ndw
○ 2/5 zou de beste optie zijn
● GUM nocturne: datum zoekende
○ De andere wetenschappen waren ook wel nog enthousiast
○ Gewoon op de kalender kijken voor een datum waar er niets is
● QUIZ evenement staat online
○ Zo veel mogelijk mensen uitnodigen en delen
● Lustrum comedyavond 28 maart; Gildenhuis Melle
○ Er komen 2 comedians
○ Met een aantal mensen afspreken voor met de auto te gaan
○ Eens zien of Robin nog plaats heeft in het lustrumbudget voor met een
bus te gaan

Scriptor
● Deadline woordjes: zondag 24/10
● Maandag 25/10 wordt het doorgestuurd naar praesidium
● ‘t Strakske I ten laatste tegen de avond van donderdag 28/10 naar drukker
○ Stuur ik dat nu naar Reproduct of Topprint?
■ Reproduct zal dit morgen bekijken
● Mag het ‘t strakske met het lustrumlogo?
○ Als je het in een tekening verwerkt mag dit zeker

PR-Extern
● Reproduct
○ Al gecommuniceerd naar leden?
○ Nog geen berichtje online gezet
■ Wordt zo snel mogelijk gedaan
● Quizprijzen
○ Vrijdag doe ik een toer rond gent, extra bedrijven om bij langs te gaan
zijn ook altijd welkom
● Kasteelbier
○ We hebben korting hierop
○ We hebben ze wel niet rechtstreeks bij kasteelbier aangekocht dus
krijgen we de korting hier later op
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● CurrVit
○ Nog eens mail gestuurd, maar nog geen antwoord
● Sponsor logos in Canva?
○ Bij merkmateriaal staan alle logo’s van sponsors

PR-Intern
● Facebook banners
○ Weekoverzicht op de facebook pagina
● Papier en co blijft de instagram stalken
○ Niet onze sponsor
○ Reproduct gaat niet blij zijn
○ Mag ik die blokkeren?
■ Eerst eens zeggen dat we dit niet gaan doen
● Wie kan er photoshop?
○ Voor Ellen op de praesidiumfoto bij te zetten
○ Voor praesidiumfoto zou best iedereen er gewoon zijn
● Kleine camera kapot
○ Die is heel lang geleden gekocht geweest
○ Bang om met de grote camera naar de clubavonden te gaan
■ Op een evenement heb je meer ruimte dan op clubavonden
○ Eens zien voor een nieuwe kleine camera aan te schaffen
■ Jitse V. haar broer heeft een goede camera en goedkope. Eens
navragen welke deze is
■ Justine heeft er nog een thuis, eens meebrengen voor te testen
op clubavonden
■ Dit zou waarschijnlijk wel nog bij de subsidies geraken

Cursus
● Barbara (SB) heeft gevraagd om eens samen te zitten met 2 cursussen en
eventueel praeses, wanneer?
○ Dit is voor een nieuw contract op te stellen
○ Eens horen wanneer ze dat willen doen, want we hebben nog een
contract voor dit jaar
■ Laat SB een aantal opties geven voor wanneer deze meeting
zou doorgaan zodat Kobe dit kan bekijken
● Barbara zou graag hebben dat wij 15/11 al stoppen met de boekenverkoop
○ Dan zouden we permanenties in week 7 moeten doen
○ Andere jaren is dit week 9 of week 10
○ Vragen of dit dus later kan, anders is dit geen grote ramp
● Kartonnen dozen in het cursuskot laten staan
○ SB wilt de retour in kartonnen dozen
● Handdoeken van DICT annexeren?
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○ Wij hebben geen goede handdoeken
■ We moeten deze eerst een paar keer wassen
■ Dan zouden die goed bruikbaar moeten zijn
○ Breng die handdoeken anders een naar DICT, als ze ze niet moeten
hebben, dan nemen wij die gewoon
● Stockage boeken en cursussen
○ Na Justine haar laatste shift gaat ze alles tellen en eens zien of de
shop klopt en doorsturen naar SB
○ Iedereen eens een mail sturen van pakbonnen bij ligt klaar of
klaarmaken van bestellingen die al voorbij zijn

Schachtentemmer
● Schachtencontracten
○ Moeten wij die van het FK gebruiken en zo ja, kunnen we al een deel
op voorhand invullen?
■ Ja, dit kan. Het document staat op intranet
○ Er moet nog een vertrouwenspersoon bij binnen de eigen vereniging
■ Iemand die geen schachten gaat kopen
■ Sibe wilt dit wel doen
● Dooplintjes ophalen in winkel (Storck in Aalst)
○ Openingsuren: maandag 10 - 12 u, dinsdag 10 - 12u en 14 - 18u,
woensdag 10 - 12u, donderdag 10 - 12u en 14 - 18u, vrijdag 10 - 12u,
zaterdag 10 - 12u
○ Wie kan deze (mee) gaan halen?
■ Kobe en Victor gaan er achter gaan
● Evaluatie ontgroening
○ Proficiat aan de ontgroenden
○ Geen praesidiumschachten meer
○ Er was controle en alles was in orde
● Infomoment doop
○ Dit is nu donderdag
○ Van 19u tot max 22u
○ Zorg dat de powerpoint wat deftig is
○ Praesidium is niet verplicht om aanwezig te zijn
● We hebben nog 9 guidogidsen over
○ 8 zou voor het DC zijn voor de guidorolling van dit jaar

Varia
Milieu
● LEER SORTEREN
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○ Er zaten pizzadozen bij het karton
■ Dit moet bij rest omdat het vuil is
○ Neem je etensresten mee naar de GFT bak buiten
Lustrum
● Waar is de beloofde hype?
○ Het komt deze week normaal
Andere
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

Wie gaat er vrijdag de kelder kuisen
○ We hebben maar 3 man
○ Victor, Jitse V. en Kobe
LAN 5 november: verplichte activiteit
○ Bar shiften in therminal
○ Zet het in je agenda, of zeg het genoeg ervoor met een goede reden
als je niet kan komen
○ Zeus doet technische kant, wij doen de bar enzo
○ Als je niet kan komen, zorg dat je dan kan komen naar de opbouw
○ Je kan meedoen met de competities als je geen shift hebt (laat het
weten, we doen ons best om dat in te plannen maar beloven niets)
We zijn bezig met een EHBO bundeltje met telefoonnummers, informatie over
bepaalde situaties en wat er in de EHBO zit + hoe je het moet gebruiken
○ Justine had al een document voor EHBO, je kan dit erin verwerken
Morgen is er vergadering van de wintermarkt der wetenschappen, wie komt?
○ Sibe en Kobe gaan mee
○ Wij gaan de financiën regelen
Vanavond black shots aan €2 in cb
Frietjes?
○ jaaaaa
○ IK HEB HONGERRRRRRRRRR
Petitie om biermeester te veranderen naar bierbitch/bierboi/biergod
○ Nee :(
Pronostieken voor Beiaard, wie kapot?
○ Iedereen
○ Daarna nog Dolle Shotjesavond bij Laetitia
■ Aangezien er Boswandeling is → Camille kapot
Staan de QR codes van de discord al op de site? Zou handig zijn
○ Links zijn beter want ge kunt er dan gewoon op klikken
De boomkinderen zijn echt idioten
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○
○ Ze zitten in de verkeerde boom die niet gekapt gaat worden
● Wat een lang variarondje/vergadering wtf zeg
○ maak het anders nog langer
■ ja
■ waarom ook nie
● Verslag volgen zonder er te zijn, is doodsaai
● Iedereen heeft honger
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