
Praesidiumvergadering

27 / 10 / 21 17 h 30  -  19 h 05

S9, Leslokaal 1.1

Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Maxim, Jitse V., Camille, Jarne, Vincent,
Christopher, Justine
Robin Vande Vyver, David Vandorpe

Te laat: Victor (practicum), Weronika, Robin

Afwezig: Ellen

VOLGENDE VERGADERING: 02/11/21   -   16h00 Therminal, Vergaderlokaal 1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 19/10

○ Unaniem goedgekeurd
● Praesidium langer op de clubavond blijven

○ Zeker niet om 22u al reclame maken over iets in de Delta
■ Zowel op instagram als facebook
■ Ook persoonlijke accounts

● Verplichte activiteiten (behalve indien je een zeer geldige reden hebt)
○ Paar minuten te laat

■ Adje (en effectief doen)
■ Vertrek volgende keer 5 min vroeger en zorg dat het niet elke

week gebeurt
○ Veel te laat/niet afkomen

■ Volgende activiteit meer werk adhv shiften etc.
● Verbroederingscantussen

○ 10/03 GBK, 24/03 VBK
○ Voorstel: VPPK?

■ 3 verbroedering is misschien wat te veel voor 1 jaar
○ 2 december werkgroepen cantus

■ Zeus wou dit wel doen, ze moeten het wel nog bespreken
■ VVN & Prime hebben we nog niet gehoord

● Mails versturen naar meerdere personen tegelijk = bcc
● Evenementen aanmaken

○ Link het Facebook evenement op de site (er is een veldje ‘Fb url’ dat
daarvoor dient) en omgekeerd
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○ Evenementen vroeg genoeg aanmaken
● LAN der wetenschappen en sporttoernooi der wetenschappen

○ LAN ligt op 23 februari
■ GUM ligt ook op deze datum maar er moet hier maar een

andere datum voor zoeken
■ Eens kijken wanneer GUM hun nocturnes legt

○ Sporttoernooi ligt op 9 maart
■ Geografica kon niet op deze datum anders zal dit 7 maart zijn

● Karting ligt ook op deze datum
■ Als er 1 wetenschappen niet kan op een datum, dan maakt dit

niet heel hard uit
■ Sporttoernooi eventueel aflassen?

● Er zijn altijd wel een paar leden die willen sporten
● Eens horen bij de andere senioren

● Vaten in ‘t Genoegen zijn goedkoper
○ We zullen eens horen bij John wat hij kan aanbieden. Voor cantussen

hebben we dit jaar nog een contract met Kevin
○ Als we een offerte hebben van het Genoegen, kan je dat ook eens

bespreken met Kevin
○ Ook eens kijken bij de Delta of Karaoke voor de cantusprijzen

● Niet roddelen over praesidium als er anderen bij zijn
○ Als het over serieuze zaken gaat, hou het dan binnen het praesidium

en bespreek het vooral ook met hun
○ Geef het praesidium geen slechte naam

Vice-Praeses
● Studentenavond bij basketbalclub Filou Oostende

○ We hadden heel vlug teruggestuurd
○ Momenteel nog geen antwoord
○ 10/11

● Ereledencertificaten
○ Afgedrukt en gelamineerd
○ Beginnen uitdelen

Quaestor
● Financiële verslagen

○ Ontgroening: beter dan begroting, niet heel het budget gebruikt maar
dat hoeft ook niet per se (zolang het maar plezant was)

○ Beiaardcantus: alle gekochte tickets zijn verkocht geweest, dus mooi
nul

○ Sponsoring: momenteel nog net onder begroting, maar er moet nog
geld binnenkomen
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● Leeggoed ticketjes
○ Aan de kassa kan je dat geld vragen en dan krijg je cash mee
○ Of leg een blad op de lege bakken zodat ze de leeggoed ticketjes

meenemen voor bakken mee te nemen
○ Of neem gewoon direct andere bakken mee

● Begroting: resultaat FK election
○ Voor: 14
○ Tegen: 0
○ Onthouding: 0
○ Unaniem goedgekeurd
○ Hopelijk laatste keer dat deze moet aangepast worden
○ Er was een pdf online gekomen waar verleden activiteiten werden

aangepast
■ Sibe was niet aanwezig op deze vergadering en hij heeft het

direct aangepast
● Doopcantus

○ Op voorhand betalen (cfr. vergadering 12/10) uitproberen?
■ WiNA ticketing systeem

● Dit kunnen we proberen op de nadoop
○ Via Payconiq of overschrijving en dan betalingsbewijs laten zien bij

binnenkomen?
■ Berichtje op het evenement zelf zetten zodat ze kunnen

overschrijven
● Overschrijvingen ga je nog niet zien op de cantus

■ Via payconiq kan wel op voorhand, dit kan je zien op het portaal
● Deadline leggen we ook om 16u zoals schulden bij

praesidium
○ En ook vroeger mensen beginnen binnenlaten, dus 20u10 ofzo al?

■ We zouden al vroeger willen klaarzetten
■ Kobe stuurt naar Kevin zodat we vroeger binnen mogen omdat

we om 20u verzamelen
● Payconiq

○ Samengevoegd (qr codes en api) in 1 account
○ QR codes komen met de post

■ We hebben ook een tijdelijke QR code voor nu te gebruiken,
maar normaal hebben we die niet nodig

■ Iedereen die op dit moment nog QR codes vindt, graag aan Sibe
geven en/of doorknippen

● Focusgesprek master en bachelor fysica
○ Half/eind november
○ 8 à 10 studenten uit verschillende jaren/met verschillende

perspectieven
○ Vanuit GSR is er gevraagd of wij mensen willen ronselen daarvoor (of

om zelf mee te doen, dat mag ook altijd)
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○ Dit is gewoon een vergadering over de evaluatie van de opleiding
Fysica

○ Als er willen meedoen, stuur ze door naar Sibe
● Als je een factuur verstuurt, zorg dat het klopt

Pseudo-IT
● Fout in ‘Dit evenement start over‘ op kalender op site

○ Als er meer dan een maand tussen zit telt hij de tijd tot het tijdstip van
deze maand: bv. 29 november wordt aanzien als 29 oktober

○ Tis al gefixt
● WiNA Shop

○ We zijn bezig met features af te werken dat de cursussen wilden
● WiNA Career

○ Eerste keer dat we de combo met django en react testen
○ Dit werkt niet bij Robin
○ Robin en Victor gaan dit eens samen bespreken

● Als we een nieuwe IT zouden hebben, moeten we het dev-team wat
uitbreiden

○ Vooral voor frontend
○ Mensen in 2de informatica zouden hier waarschijnlijk wel interesse

hebben

Feest
● Evaluatie pizza-avond

○ Vroeger achter pizza’s gaan (om 19u45)
■ We zetten het op de wiki

○ 96 pizza's in totaal
■ Geen pizza’s over

○ We hebben 70 euro korting gekregen
■ Volgend jaar alles in cash betalen

● Kasteelavond
○ Glazen afwassen
○ Geografica heeft nog die bekers

■ Weronika zal er achter zagen
○ Staat het kasteelbier al terug in de kelder?

■ Het staat nog bij Ellen
■ Kan iemand met auto langsgaan bij Ellen

● Frituur uitkuisen
○ Wero ging dit vandaag doen maar tandpijn is ambetant
○ Tegen de bierkoning moet die zeker proper zijn

● Slav Squat avond
○ 9 november
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○ Wodka promo (40%)
■ 10 euro voor 5 shotjes
■ We moeten 50 shotjes verkopen van Kevin

● Ter compensatie van cocktailavond
○ Dresscode: tracksuits, brakke adidas
○ Morgen komt het event online

● HalloWiNA
○ 2 november
○ Voor Praesidiumleden die niks hebben, we hebben face paint
○ Praesidium, doe je best om je te verkleden

Sport
● IFK Volleybal

○ WiNA 1: gewonnen tegen Geografica maar verloren tegen VTK 2,
ML&VEK, VRG

■ 1 iemand is geblesseerd geraakt
○ WiNA 2 aka dream recreation team: alles verloren
○ Iedereen heeft zich geamuseerd

● Posters en evenementen aanmaken
○ Voor sommige IFKs gaat dit waarschijnlijk niet veel opbrengen

■ Mensen weten anders niet dat er kan gesupporterd worden
○ Voor de populaire IFKs kunnen we dit wel proberen
○ Zeker evenementen aanmaken voor IFT en activiteiten van WiNA

● Budget voor pompons?
○ We hebben vuvuzela’s, dit is genoeg

● We hebben een balpomp nodig
○ Robin heeft in de vorige jaren een pomp gekocht, kijk eerst eens of je

die niet ergens vind
○ Anders een nieuwe kopen

Cultuur
● 11/11 testquiz

○ Hoe laat?
■ Nog niet afgesproken
■ Maak in de discord een poll aan met een aantal uren op

○ Waar?
■ De therminal

● Bierproeverij
○ 2/05
○ 15 à 17 euro
○ We moeten brood voorzien, eventueel wat zout chips of kaasjes
○ Hij moest tegen de vrijdag weten hoeveel er komen
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● GUM 23/02 is enige datum dat we met alle wetenschapskringen kunnen
○ GUM wilt dat we naar een nocturne van hun gaan
○ Het gaat dan LAN der wetenschappen zijn, en daar gaan we wel alle

hulp kunnen gebruiken.
○ Probeer een andere datum te zoeken

● Niet alles moet besproken worden met het hele praesidium
○ bv. datums vastleggen
○ Maakt vergadering veel te lang (en dan worden mensen hangry)
○ Je kan een voorstel doen op de discord voor te zien of dit zou lukken

Scriptor
● Ufora

○ Van de vorige 2 jaargangen staan er Strakskes op onze Uforasite,
doen we dat dit jaar opnieuw?

■ Dit mag zeker online komen
● Deadline Strakske I verlegd

○ Maandag ten laatste naar drukker sturen
○ We zullen ze waarschijnlijk de donderdag dan krijgen
○ Zaterdag stuurt Robin het door naar het praesidium voor na te lezen
○ Stuur naar de beide van een functie als ze een woordje moeten

schrijven
○ Meer zagen dat ze hun woordjes doorsturen
○ Strakske I is wat laat voor eerstejaars aan te trekken voor de doop
○ Vrijdagavond is de deadline voor de woordjes

● Strakske II
○ Stuur op tijd naar mensen voor te beginnen schrijven

PR-Extern
● Quizprijzen aan het zoeken
● Morgen vergadering met Currvit

PR-Intern
● Posters 1 week op voorhand zeker doorsturen

○ Liefst 2 weken, zo heb je meer reclame
○ Activiteiten ook op tijd online zetten op website en op facebook
○ Zorg dat de posters wat deftig zijn

■ Als er wordt gezegd dat ze niet goed zijn, misschien ook
gewoon niet gebruiken? bv. pizza avond

● Deze keer zijn de hoofden wel mooi uitgeknipt
○ Stuur ze door in PDF of via canva
○ Zet de logo’s onderaan
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■ Bovenaan ziet dit er niet uit en dan is het bij alle posters
hetzelfde

■ Template maken voor affiche waar alle sponsors op staat
● Lensdopje camera

○ Wij hadden dit vroeger maar dit is kapot gegaan
○ Jitse V. gaat een nieuw dopje gaan halen voor de lens te beschermen

● Infoscherm
○ Er is een aanvraag ingediend bij DICT voor daar internet op te krijgen
○ Op het TV scherm gaat standaard de slideshow getoond worden

● Vervanging kleine camera
○ Die camera van Justine was minstens even slecht
○ Jitse V. gaat op zoek achter een camera

Cursus
● Bib

○ De bib (S5) wil boeken kopen bij ons, ze gaan deze week laten weten
welke ze willen

○ Momenteel mailen zij met Sibe, hij spreekt af wanneer ze kunnen
komen en zorgt ook voor het afhaalmoment indien de cursussen geen
tijd hebben

○ Waarschijnlijk gaan ze dit in semester 2 ook doen
○ Bekijk of we genoeg handboeken hebben voordat je ze aan de bib

verkoopt
● Einde verkoop + retour

○ Is hier al een datum op geplakt?
■ Eind november

○ Shiften die daarna vallen uit de WiNA Shop halen
■ Nu nog elke week 1 shift
■ De laatste week nog 2 shiften

○ Cursussen in dozen steken voor de retour
■ Als praesidium wilt helpen dragen bij de retour, zijn ze zeker

welkom
● Er is een opmerking bij stuw binnengekomen

○ Wij hebben een monopolie op cursussen
○ Wij kunnen hier niets aan doen
○ Stuw gaat sturen met die persoon voor eens samen te zitten voor het

uit te leggen

Schachtentemmer
● Doop

○ Deadline inschrijven + medische fiche + instemmingsformulier
minderjarigen (indien van toepassing)
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■ dinsdag 2/11 23u59
○ Deadline betalen schachten

■ Voorstel: 5 december
● Dit is de zondag van week 10
● We hebben hierna dan nog 2 weken

■ Nieuw voorstel: 19 december
● Dit geldt dan voor doop en nadoop

■ Geen schachten op schulden (en dus gelijke regels voor
praesidium en andere commilitones)

● Als je positief staat op de schulden, kan je vragen aan
Sibe voor het te storten

● Nadoopcantus
○ Thema zeevaarders, dus piraten en vikings

■ Met sea shanties
○ Gelegenheidscodex voor maken

● Evaluatie eerstejaars teambuilding
○ Het was een groot succes
○ Ze waren met 26
○ Dit was wat spelletjes spelen op het grasveld van S9
○ De eerstejaars vonden het net sportief genoeg
○ We hebben zo goed als iedereen kunnen meenemen naar de cb
○ In het vervolg geen spelletjes spelen met namen zonder dat je al een

namenrondje hebt gedaan
● Morgen om 18u30 is de kelder gesloten voor DC
● Dag van de doop is de kelder vanaf 12u gesloten

Varia

Milieu
● 3 november DuST

○ Gratis gaan eten en drinken
○ Max 2 personen

■ Victor en Jitse V.
● Onze PMD zakken zijn op

○ Kunnen we gewone vuilzakken gebruiken?
■ In de container van PMD liggen er enkel PMD zakken

○ We gaan PMD zakken kopen

Lustrum
● Elke week wordt er gezegd dat de hype die week komt maar we hebben nog

niets gezien
○ Het komt traag op gang
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○ WiNA doet maar lustrum evenementen in het 2de semester
■ Andere verenigingen doen dit soms al in het 1ste semester dus

daarom dat je dit van andere verenigingen wel al ziet
○ We hebben vertraging omdat we nu alles bij reproduct moeten gaan

printen

Andere
● RIP Bongo

○ Opnames worden mee verwijderd
● Is dit onze recordtijd?

○ yay
● De eerstejaars hebben teveel energie
● Luide bib (met printer) is open van 8u tot 20u
● Kelder opruimen (om 13:00 (of vroeger) eten, daarna kuisen)

○ Nu vrijdag
○ Nog een schuurborstel nodig
○ Emmers pasta avond wegdoen tegen dan
○ Kobe, Sibe, Jitse W., Jitse V. en Victor kunnen wel

● secret santa onder praesidium
○ Dit doen we elk jaar voor het kerstfeestje voor praesidium
○ Dit kan op 16 december
○ Lounge in S5 fixen

■ Wel maar tot 22u
○ Justine wilt de secret santa's wel regelen
○ Het praesidium voorziet drank
○ Andere jaren is het max bedrag rond de 20 euro

● FIX BICKYSTANDJE xoxo
○ Normaal hebben wij dit op de verkiezingsdag
○ We kunnen dit ook gewoon eens doen aan S9

● EHBO komt aan
○ Dit komt in de rechterkast van de kelder terecht
○ Dafalgan voorzien wij niet, dat is het probleem van de persoon zelf

● Voorstel nieuwe camera
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○ De roze versie is beter

● Het meervoud van Jitse is Jitsen
○ Is da nu officieel?

■ Nee, het is Jitses
● VLK heeft morgen paviljoen fuif
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