Praesidiumvergadering
02 / 11 / 21

16 h 00 - 17 h 45

Therminal, Vergaderlokaal 1
Aanwezig:

Kobe, Jitse W., Sibe, Camille, Jarne, Maxim, Victor, Christopher,
Justine, Vincent, Jitse V.
Robin Vande Vyver, Friedrich Vandenberghe

Te laat:

Ellen

Afwezig:

Robin, Weronika

VOLGENDE VERGADERING:

09/11/21 - 17h30 S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 27/10
○ Unaniem goedgekeurd
● Maak geen evenementen zwart bij leden
○ Voor iedereen zijn er waarschijnlijk evenementen waar je minder graag
naartoe gaat, laat dit niet uitschijnen naar de leden
● Ruim uw rommel op
○ Glazen rougekesavond
■ Ondertussen is dit al afgewassen maar normaal is dit voor de
feestjes
○ Cola en bierflesjes in de kelder zelf opruimen
○ Eten niet in kelder laten liggen
■ GFT staat op gelijkvloers
○ Vuilbakken ook legen als ze vol zijn
● FK Cantus
○ We mogen in principe met max. 3
○ Op dinsdag 30/11, dus clubavond
● Doopcantus
○ Praktische vraag: wie fixt drank terwijl Victor er nog niet is?
■ Kobe zal eens tonen hoe je een vat aansluit
● Vincent kan dit ook
■ Jitse W. wil dan wel het volgend vat aansluiten, als dit nodig is
voor Victor hier is
■ Tijdens de cantus kunnen er gewoon kannen op tafel worden
gezet en wil Jitse W. die wel bijvullen eventueel
● VM Sport (Quentin)
WiNA Gent vzw - Praesidiumvergadering
1

○ Wat is zijn bijdrage na 5 weken en 3 sportactiviteiten?
■ Momenteel geblesseerd
■ Zorgen dat hij naar IFT komt voor algemene vragen die winezen
hebben als de sportjes aan het sporten zijn
■ Ook al aan het helpen met kickertornooi
● Kelder dicht woensdag 10/11 vanaf 17u30 door quizvergadering

Vice-Praeses
●

Quaestor
● Financieel verslag
○ Prik en tik: al gezegd dat we nog geld moesten krijgen van hun, maar
ze hebben nu ineens ook nog een gigantische factuur gestuurd, dus in
totaal gaan we nog een hoop geld kwijt zijn daardoor
■ Dit is van kasteelavond van vorig jaar
○ Eerstejaars teambuilding: ik heb enkel affiches staan momenteel als
uitgave
■ Er zijn nog 2 bakken bier die uit de kelder zijn gehaald geweest
○ Pizza-avond: verlies valt iets beter mee dan verwacht
■ Niet veel overschot van de pizza’s
○ Facturen Studententuin
■ Ondertussen al besproken met Nico omdat de facturen redelijk
chaotisch waren
● CST in S5
○ We werken samen met de wetenschappen
○ Dit is met de covidscan app op je eigen gsm
● Focusgesprek Fysica
○ Al 11 mensen gevonden hiervoor

Pseudo-IT
● Kandidaten voor IT
○ Nog geen kandidaten
○ Een paar zitten niet op kot en wilden niet verplicht naar Gent komen
○ Wat meer mensen in dev-team steken anders of wat Robin nu doet met
de personen die geïnteresseerd zijn maar geen verplichtingen wouden
● Ticket systeem
○ We hebben laten testen voor doopcantus
○ Heel ingewikkeld voor alles automatisch te laten doen
○ Als je mensen zelf laat aanduiden, dan moet je dat achteraf checken
○ Winezen gaan niet vanzelf dit ticketsysteem gebruiken
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● WiNA Career
○ Vicky doet goed door aan de frontend in react
● WiNA Shop - Proffenmails
○ Robin moet nog enkel frontend schrijven
○ Dit zou dit weekend moeten afraken
● Verrassing
○ https://muilen.wina-gent.be/
○ Momenteel op deze url tot de vorige kan offline gaan
○ Momenteel zitten er nog brakke dingen in
○ Maar we kunnen hier wel meer mee doen
● FK ICT had vorige week een meeting
○ FK gaat pullen van DSA, dus wij moeten activiteiten direct naar DSA
sturen

Feest
● HalloWiNA
○ Probeer iets van verkleding aan te doen
● Galabalcomité
○ Eens in de groep een doodle zetten voor de volgende vergadering
● Slav Squat Avond
○ 5 shotjes vodka voor 10 euro
○ We moeten er 50 verkocht krijgen
○ Proberen kaartjes te fixen voor te kopen voor 10 euro en dat geleidelijk
te kunnen consumeren
■ Wel vragen aan Kevin of dit kan

Sport
● IFT Testwedstrijd voetbal
○ We hebben 12 à 13 man
○ Probeer te komen supporteren
● IFT
○ Verplichte activiteit voor ieder praesidiumlid
○ Dit begint om 15u
○ Er zijn croques beschikbaar
○ Praesidiumleden die interesse hebben in praesidiumkamp?
■ 6 man
■ Kobe, Jitse W, Jitse V. (als het niet in het zwembad is), Justine,
Camille, Jarne
■ Dit is om 23u
● Vrouwenhalfuur op zwemmarathon
○ FK zoekt oplossingen
○ Een half uur dat enkel vrouwen mogen zwemmen
■ Vorige keer was er commentaar op
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■ WiNA wilt dit afschaffen
○ Indien geen oplossing willen ze stemmen voor behoud van dat halfuur
● Update sporttoernooi der wetenschappen
○ De andere kringen willen dit wel laten doorgaan
○ We zijn een datum aan het zoeken
● Er zijn facebook evenementen online geplaatst
○ Poster tegen morgen doorsturen naar Jitse V.
○ Druk ze anders zelf af en hang ze op
■ 9 posters in totaal

Cultuur
● Donderdag 3/3 GUM (nocturne van GUM)
○ Andere wetenschapskringen gaan mee
○ Dit is volledig gratis
● Iemand leuke films staan voor filmavond dan maak ik een poll aan in het
evenement
○ Als er disney films gekozen worden, zorg dat hij redelijk recent is.
■ Camille wilt luca
● Testquiz is 11/11 om 17u in de therminal in de vergaderzaal

Scriptor
● 2 mensen per stukje voor na te lezen
● Veel strenger zijn op deadlines, ook uw eigen deadlines
● Misschien een spreadsheet maken voor wie het al nagelezen heeft

PR-Extern
● Currvit update
○ Reclame maken bij de leden zodat ze een account maken op het
platform
○ CurrVit stuurt in onze naam naar bedrijven voor de jobbeurs
● Reproduct update
○ Goedkoper om het Strakske daar te laten printen

PR-Intern
● Affiches in formaat ‘poster’ op canva, niet A4 (dat maakt het moeilijker om ze
te printen)
● Kan er een sjabloon gemaakt worden voor affiches (sponsors enzo)
○ Jitse V. ging dit doen, dit komt er aan als ze tijd heeft
○ Victor heeft dit ondertussen al gedaan
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● Foto's halloWiNA
○ We hebben de camera niet omdat we niet in S9 kunnen door
allerzielen
○ Justine wilt foto’s trekken
● Scherm cursuskot
○ Dict krijgt er ook geen internet op
○ Misschien lightweight versie van ubuntu erop zetten
○ Robin probeert dit te fixen

Cursus
● Verkoop is ondertussen zo goed als afgerond

Schachtentemmer
● Donderdag doop
○ 23 inschrijvingen momenteel
○ Woensdagvoormiddag auto voor naar de winkel te gaan
■ Robin zal wel rijden
● Oorspronkelijk was dit met 4, we zouden best met 3 maar
gaan
■ Justine mag ook met Vincent zijn auto rijden
■ Victor gaat ook achter fluovestjes rijden
● Elke schacht een fluovestje
● Dit is 1,60 euro per vestje in de action
○ We zouden woensdag dingen al droppen in de cb
■ Kevin wou nog weten rond hoelaat dit zou zijn
○ Kaarsjes, aansteker en zout ook meenemen van de kelder
● Opzet cantuszaal
○ De voorste en achterste corona tegen elkaar zetten
○ Commilitones enkel aan de buitenkant zitten
○ Schachten zitten in rijtjes op banken vanachter

Varia
Milieu
● Morgen is het gratis eten en drinken
○ Van 18 tot 20u
Lustrum
● Zondag vergadering om lustrumweek te plannen
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○ Nog een plaats zoeken voor te vergaderen
● Merch komt eraan
Andere
● LAN
○ Wie kan er eventueel opbouwen
■ Kobe hele dag
■ Camille vanaf 16u
■ Vincent moet zijn broer gaan ophalen van school
■ Justine kan ongeveer van 13h tot en met 17h30
■ Jarne kan niet door een examen
■ Sibe misschien vanaf 16, zeker vanaf 17u30
■ Maxim vanaf 13u waarschijnlijk fzo
■ Christopher kan hoogstwaarschijnlijk vanaf 14u
■ Victor vanaf ik wakker ben, dus 14u ofzo
○ Croque machines
■ Camille en Chris hebben een croque machine
● Eens op voorhand testen
● Chris gaat ook testen.
○ Kort verloop van de avond
■ Taken van WiNA:
● Eten: pizza (pizza-avond concept) en croques
● Inkom
○ ‘Vergoeding’ voor mensen die helpen
■ Wordt nog besproken met Zeus op woensdag, we
communiceren dit zeker door
○ Shiftenlijst
■ Bar: drank, croques en pizza
■ Inkom: bandjes, jeton (CST?)
■ Pizza koerier: rijdt op en af naar Prima Donna voor pizza’s
■ LAN support
■ Afbraak: voor iedereen
● Antwoord van Studentenavond bij basketbalclub Filou Oostende
○ Verzet naar 8 december
○ Dit is dezelfde datum als wintermarkt
● Sinterklaas
○ Hebben wij nog een Sint pak? Home Astrid wilt het lenen (hebben ze in
het verleden ook nog gedaan).
○ 7 december is een rustige clubavond dus dan kan sinterklaas wel
passeren bij ons
● Vorming
● Pagina voor voordelen met lidmaatschap
● Muilgraaf
○ Mensen laten inloggen voor aan namen te linken
○ Oude muilgraaf mag dan offline gehaald worden
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