
Praesidiumvergadering

16 / 11 / 21 17 h 30 -  19 h 10

S9, Leslokaal 1.1

Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Christopher, Camille, Maxim, Justine, Victor,
Robin, Jitse V., Vincent, Weronika
David Vandorpe, Robin Vande Vyver, Arno Stevens, Jesper Van
Bondt

Te laat: Jarne

Afwezig: Ellen (les)

VOLGENDE VERGADERING: 23/11/21 - 17 h 30 S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 09/11

○ Unaniem goedgekeurd
● Uitnodigingen Facebookevenementen

○ Filmavond waren er niet veel mensen uitgenodigd
○ Zorg dat dit in de gaten gehouden wordt

● Mondmasker regels voor evenementen (zoals quiz, filmavond) op voorhand al
duidelijk maken

○ Momenteel is het als we drank of eten verkopen, dat we mogen met
CST werken. Mondmasker blijft aan totdat CST gescand is, dan mag
het af. Woensdag gaan we waarschijnlijk strengere regels krijgen.

○ Vooral naar leden toe
■ We zullen wel nog communiceren als we de nieuwe regels

krijgen
● Cantussen zijn steeds open voor leden (dus ook ongedoopten)

○ Tenzij het een gesloten cantus is
○ Dit is helemaal niet duidelijk
○ “Een doop mag echter nooit een voorwaarde zijn voor lidmaatschap.

De voordelen van het gedoopt zijn moeten zich dan ook beperken tot
enkele specifieke activiteiten zoals een gesloten (doop)cantus.”

○ Eens bij het evenement zetten
● Kunnen we de werkgroepen een bevriende vereniging maken?

○ Waar maak je het verschil tussen iemand van de werkgroep en een
random student uit de richting die komt cantussen?

■ Gewoon vragen aan de werkgroepen wie er komt
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○ STEMMING
■ Unaniem goedgekeurd

● Werkgroepencantus
○ Normaal 2 dec
○ Prime had iets te doen, nog geen antwoord terug gehad van hun
○ Wachten op antwoord maar donderdag moeten we dit ten laatste

weten
● Cantus week 12

○ Sowieso dan ook een cantus, werkgroepencantus of niet
● Corona

○ Overlegcomité woensdag
○ Kans op stilleggen (binnen)activiteiten van studentenverenigingen
○ We hebben de studententuin op dinsdagen en de donderdagen die we

iets doen
■ Zal koud zijn alleszins

● Doopcantus blijkbaar een paar die je niet goed konden horen
○ Wat luider praten, zeker tijdens de zeevaarderscantus als er meer volk

zou zijn
● Pakket laten toekomen van bestelling

○ Pi is uitverkocht in Bol.com
○ We moeten dit laten leveren op afhaalpunt of bij iemand thuis/op kot
○ Laten leveren bij Chris

● Dekentjes en handdoeken uit de kelder?
○ Liggen nog bij Camille
○ Ze ging die vandaag wassen
○ Zo snel mogelijk in orde brengen en terug naar de kelder brengen

Vice-Praeses
● Ereledenactiviteit

○ 18/03
○ Al eens polsen of ereleden kunnen dan

● Erelidkaarten
○ Zijn afgeprint
○ In het vervolg Ir. bijzetten bij David en Sander

■ Bij de ereledencertificaten was dit wel goed

Quaestor
● Aankoop duurzame goederen

○ FK Election voor croque machines en Raspberry Pi
○ Model croque machine: DOMO (13 stemmen), Home Essentials (1

stem)
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○ Aantal croque machines: 2 (8 stemmen), 1 (4 stemmen), 0 (2
stemmen)

○ Raspberry Pi pakket: voor (10 stemmen), tegen (2 stemmen),
onthouding (2 stemmen)

○ HP kijkt verder voor aankoop
○ We zouden ook nog een lange netwerkkabel voor de Raspberry Pi

kopen, zodat de Pi aan het tv-scherm kan gehangen worden en ook
aan de router (kostprijs ongeveer €11)

● Aankoop kleine camera
○ Welke camera (ik ken niets van camera’s)?

■ Lumix is altijd een goede optie, maar valt duurder uit
● Zorgen dat het niet te duur is want anders is het nut van

de kleine camera er af
■ Vooral kijken welke het beeld stabiel houdt en goed fotografeert

in donkerdere omgevingen
○ Volgende week black friday bij mediamarkt
○ Kan ook bij coolblue
○ Zoeken welke je wilt kopen, en dan goedkeuren met praesidium

● Schatting winst cursusverkoop
○ We hebben veel labomateriaal aangekocht die nog in de volgende

jaren kan verkocht worden
● LAN

○ Is ons gerief al van de Therminal terug in S9 geraakt?
■ Morgen is Robin op de Thermi

○ Chips en rodeo nog verdelen tussen WiNA en Zeus, de chips kunnen
wij nog wel verkopen op de quiz (of filmavond?)

■ Rodeo zal Zeus overnemen
● Makro en Colruyt kaart

○ Staan ingescand op de Drive
○ WiNA Gent vzw>Algemeen>KORTINGSKAARTEN

Pseudo-IT
● Nieuw stocktellingsysteem op de kelderapplicatie

○ Enkel nog een beetje frontend afwerken voor tellingen in te geven
● Proffenmails

○ Het systeem werkt
○ Wordt de komende dagen nog wat bijgeschaafd

● Nieuwe 502 pagina
● Pi is besteld

Feest
● Slav Squat avond
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○ We zijn aan de 50 shotjes geraakt dus we moeten Kevin geen €40
betalen voor cocktailavond

○ Praesidium mocht zich wel iets beter verkleden, vooral de schachten
waren verkleed (je kan altijd dingen vragen bij vrienden)

○ Coördineren met Kevin voor Slav muziek te spelen
● Bierkoning & Bitterballen avond (week 9)

○ €3 voor niet-leden à volonté, €2 voor leden à volonté of 1 euro voor 5
balletjes

○ Kaasballen en bitterballen, sauzen etc. gaan we halen met Justine
haar auto

■ Ook vegetarische bitterballen meenemen
■ Zorg dat je ze uit elkaar kan houden

● Samen met de kaasballen bakken
○ Kommetje meenemen voor de ballen uit de frietpot te halen zodat je

niet moet wachten totdat het leeg is
○ Neem niet iemands werk af als je het zelf niet gaat doen

■ Gezegd dat affiche vorige vrijdag gemaakt ging worden
● Nog altijd niet gedaan
● Affiche zelf afprinten en gaan ophangen

○ Iets zoeken voor je olie terug in te doen achteraf
● Sinterklaasavond (week 11)

○ Wat is het plan? Wat moeten de Feestjes exact fixen?
○ Temmer komt normaal in sinterklaaspak

■ Sinterklaaspak is niet meer volledig
○ We gaan dit aflassen

● WiNA’s Alpha & Omega (week 12)
○ Banner is 90% af, enkel nog laatste info

■ Vergeet deze keer de poster niet
○ Dresscode: kom als tegengesteld duo

■ Winnaar krijgt gratis consumpties of hele avond à volonté
● Ga je dan in het begin al een winnaar kiezen, want

anders gaat iedereen al lang à volonté gekocht hebben?
● We kunnen hen gewoon een clubkaart geven dan

■ Op deze avond zeker foto’s van de verschillende duo’s
○ Snacks: 2 soorten croques (Croque Alpha en Croque Omega)

■ Een met vlees en een veggie
○ Zou de vergadering op een andere week kunnen want feestjes willen

croques vooraf maken
■ Croques maken terwijl de andere er in zitten

○ We hebben geen referentie-event op de wiki dus we moeten nog
nadenken over prijzen (aka help ons we willen WiNA niet blut maken)

■ A volonté of prijs per stuk?
■ Aantallen? 200 croques of is dat te veel

● Eens vragen aan confrater of Vermeylen?
● Sommigen gaan dit misschien niet zien als avondeten
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● Nog eens bekijken
● Voor de prijs, kijken naar de aankoopprijs

○ Eetactiviteit, dus met vat

Sport
● IFK Minivoetbal Evaluatie

○ WiNA 1 - VLK 1: 3-4
○ WiNA 2 - HILOK 2: score niet meer bijgehouden nadat het 0-9 was

■ Het was uiteindelijk 0-15
● Kickertoernooi

○ 11 teams, eentje minder dan vorige editie
○ Fototoestel niet vergeten
○ Lint voor de plaats wat af te spannen
○ JITSE V. ZET EEN VAT :)

● Zaal in het GUSB eens afhuren in semester 2
○ Eens minivoetballen tegen kring die ook twee ploegen heeft
○ We kunnen dit eens bekijken

Cultuur
● Filmavond

○ De voorziene popcorn is echt lekker
○ Chocomelk met amaretto is ook voorzien
○ Als de chips hier al zijn, kunnen we dit ook verkopen
○ De film is Boss Baby 2

■ We kunnen Bohemian Rhapsody en Boss Baby 2 voorzien en
dan vragen aan degene die daar zijn, welke ze willen

○ Nog eens kijken voor streaming platform
■ Op eduroam werken verschillende applicaties niet
■ Films op voorhand downloaden

○ Steek al een paar bakken koud
● Kelder maandag 17u30 dicht voor quizvergadering
● Quiz: drank van ellen in kelder geraken (iemand met auto)

○ Eens vragen of Ellen kan opendoen en helpen inladen eventueel
○ Camille en Kobe gaan er ook zijn

Scriptor
● Nog eens een reminder voor de deadline van de woordjes op 20/11 (zaterdag

dus)
○ Ook eens naar feestjes sturen voor deze reminder
○ Deadline strakske 26/11
○ Praesidium kan dan nalezen
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● Strakskes uitdelen bij eerstejaars?
○ Justine wilt dit morgen wel uitdelen
○ Niet meer in week 9 doen als in week 10 een nieuw strakske er is

PR-Extern
● CurrVit

○ Leden ronselen
■ Tekstje schrijven en doorsturen naar jobbeurscomité voor

goedkeuring
● WiNA Career

○ Alpha versie komt eind november uit

PR-Intern
● Help mij soms denken aan de camera, ik durf die te vergeten
● Deadline posters: 10 dagen op voorhand

○ Anders zelf doen
● Ik ben de wiskunde nog steeds kwijt

○ Ze zijn gevonden

Cursus
●

Schachtentemmer
● Schacht die stopt?

○ Nog eens sturen voor specifieke reden en als we daaraan iets kunnen
doen voor in de toekomst

● We kapen de kelder donderdag voor de nadoop vanaf 14u
● Bezoekende schachten op cantussen

○ Zolang Simon nog bezig is, kunnen deze in de schachtenbak
○ Anders mogen zij bij de commies

Varia

Milieu
● Er werd voorgesteld dat we cantussen op biobier en naar de winkel gaan met

een bakfiets
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Lustrum
● https://lustrum.wina-gent.be

○ De hype is begonnen :p

Andere
● Laat mensen hun ding doen, zeker als ge ze niet goed kent
● Er komt een doodle/ iets anders voor shiften voor toezicht te houden op de

blokspot (niet verplicht voor praesidium)
● Secret Santa

○ Datum voor kerstfeestje voor praesidium fixen
■ 15/12

○ 20 euro budget
○ Verdeling mag gemaakt worden

● Die codex die ik eens op mijn zadel heb gevonden is volgens mij van de
cantor van salmonella

● Overpoort suckt
○ Laat niemand in de ovp alleen

● Printer, vergeet uw camera niet!
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