
Praesidiumvergadering

23 / 11 / 21 17 h 32  -  19 h 10

S9, Leslokaal 1.1

Aanwezig: Jitse W., Sibe, Maxim, Victor, Weronika, Justine, Robin, Vincent, Jarne,
Camille
Robin Vande Vyver, David Vandorpe, Robbe D'hooge

Te laat: Christopher

Afwezig: Kobe (ziek), Jitse V. (ziek), Ellen (les)

VOLGENDE VERGADERING: 30/11/21   -   17h30 S9, Leslokaal 3.2

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 16/11

○ Unaniem goedgekeurd
● Bericht van FK

○
○ Momenteel geen cantussen aflassen tot verdere communicatie van

Stad Gent

Vice-Praeses
● Vervang Vice voor Sinterklantus
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○ Weronika zal hierover nadenken
○ Stuur naar Kobe als je dit wilt doen

Quaestor
● Financieel verslag

○ Kickertoernooi: licht verlies
○ Filmavond: ook licht verlies, nog lichter dan het kickertoernooi

■ Niet echt verlies, we hebben gewoon ingrediënten over
○ Zeevaarderscantus: 5 vaten
○ Schachtenverkoop: goede winst

● Schulden
○ Accepteer elkaars requests, er zijn er die al meer dan een maand

openstaan, das nie zo nice naar elkaar toe
○ https://schulden.wina-gent.be/ werkt ook als een redirect

● Codices
○ Laat het aub de volgende keer op voorhand weten als ik die moet

verkopen
○ Overschot (4 codices) verkopen in de kelder
○ Wat codices bestellen bij FK voor een eigen stock te hebben

■ Rond 50 codices bestellen
● Inkom cantus

○ Te veel chaos bij binnenkomen (zowel bij start als na tempus)
■ Misschien ergens anders gaan zitten, ook tijdens het

binnenkomen na de tempus.
○ Iedereen langs dezelfde deur laten binnenkomen

■ Nu waren er 2 deuren open, dat is eigenlijk niet nodig
○ Gewoon via de grote deur vanvoor binnenkomen en quaestor zit aan

het begin van de cantuszaal zodat ze betalen als ze binnenkomen. Niet
in het midden van de zaal zitten met de kassa

■ Checken zodat mensen niet via de middelste deur binnenkomen
○ Altijd geld meenemen voor waarborg sleutel
○ Er waren bezoekers die niet ingeschreven hadden

■ Het 1ste deel enkel mensen toelaten die ingeschreven hadden.
Het 2de deel kunnen we dan wel nog zien

● Croque machines zijn maandag geleverd, ethernetkabel komt woensdag,
Raspberry Pi is nog onderweg (status: On backorder)

○ Policy voor croque machines en frituur
■ Direct proper achterlaten

● Ticketjes
○ Als je er in de komende week nog op mijn vakje legt, laat het dan ook

even weten, dan steek ik die nog in de subsidies waar mogelijk
(woensdag 1 december 18u is deadline DSA)
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Pseudo-IT
● CO2-meter

○ Minder frequent mails sturen graag
■ Nu komen ze om de 5 minuten, vaak is het dan nog niet genoeg

gezakt (bvb. zondagavond zijn er 32 binnengekomen op telkens
5 minuten van elkaar, dat is dus 2.5 uur aan een stuk he)

■ Om de 15 min
○ En/of iets anders zoeken dan mails, als ge er 1 niet ziet, gaan de

volgende 10 ook niks uithalen
■ Discord bot voor naar heel het AV te sturen

● WiNA Home
○ Kelder applicatie en nog wat andere applicaties

● Dev-team bericht op facebook
○ Stuur mensen door naar Robin

● Data van de server doorgestuurd op Discord naar elkaar
○ Dit is doorgestuurd naar personen die daar sowieso aankunnen
○ Niet doorsturen via Discord of gelijk welk groot platform
○ Ook zelf encrypten als er data in zit

● Eens kijken voor data access van Robin want hij is geen praesidium
● Privacy policy eens in orde zetten
● Knop voor betalen van schachten eens fixen of laten storten op de rekening

○ Morgen moet het af

Feest
● Alles klaar voor bitterballenavond?

○ Bitterballen zijn aangekocht
○ Justine brengt gerief naar de CB met de auto
○ Shiftenlijst iets vroeger doorgeven aan het praesidium

● Croquemachines zijn er
● Nog geen antwoord gekregen van Vermeylen dus we gaan aantallen moeten

improviseren. Iedereen akkoord met 300 croques?
○ Week 12 zal er waarschijnlijk ook niet heel veel volk meer komen
○ We zullen 300 croques doen, overschot eten we op op het kerstfeestje
○ Volgende week geven we dan de prijzen

● Galabal:
○ Morgen vergadering
○ Zaal: le Bateau
○ Datum: 1 april

■ Is nog aangepast, er waren anders geen zalen meer
● Bierkoning

○ Restvat + nieuw vat
○ Eerst voor bierkoning en dan in plateaus
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Sport
● Keizer kicker?

○ Ze wilden een keizer kicker lint
○ We kunnen dit niet voor alle competities doen
○ De competitie is niet beperkt tot gedoopten, hier een lint aan koppelen

is dus niet logisch
● IFK Minivoetbal dames

○ Volgende week maandag
○ Zonder publiek helaas
○ Philippe zal ons vervangen aangezien beide sportjes niet kunnen

Cultuur
● Alles klaar voor quiz?

○ Is het kasteelbier terug in de kelder geraakt?
■ Ja

○ Wat is het plan voor de quizprijzen, verdelen over de zalen of op 1
plaats en hoe dan?

■ Ter hoogte van A2 in de gang
■ Altijd mensen goed aanduiden voor wanneer ze mogen gaan
■ Walkie Talkies? voor als facebook zou plat zou liggen

● Eventueel tegen iedereen zeggen dat ze discord in de
gaten houden

● Bij bellen heb je niet iedereen in 1 keer
● Robin zorgt voor walkies

○ Is er frisdrank?
■ We moeten er nog achter gaan
■ Morgen wordt dit gefixt
■ Nog Stella gaan halen in de Delhaize

○ Zorg dat de quiz gedaan is voor 12 uur voor de nieuwe maatregelen in
Oost-Vlaanderen

■ Nog geen communicatie gehad maar toch voorbereiden hierop
○ Voor 16u iemand achter de sleutels gaan voor A2 en A3

■ Ophalen in PC-lokaal 1.1
■ Jitse W. zal dit doen

Scriptor
● Alle woordjes binnen?

○ Yep, enkel nog verslag van bierkoning en bitterballen
○ Lustrum wilt ook nog iets in ‘t strakske zetten

■ Tegen 14u morgen
■ Moet nog nagelezen worden

● Het stukje van Pavel ook
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○ Tegen donderdag nalezen (staat op Discord)
● Lustrumstrakske

○ Een zo volledig mogelijke geschiedenis van WiNA
■ Misschien eens bij oude zakken gaan vragen voor leuke

verhalen
○ Planning van de lustrumweek er ook inzetten

● Zijn de strakskes nu uitgedeeld geweest bij eerstejaars?
○ Nee, mijn rooster overlapt volledig met dat van hun
○ Justine wilt dit ook wel doen maar liefst niet alleen

■ Victor, Camille of Sibe zouden dit wel willen doen
○ Neem een doos mee en deel ze uit als mensen buitengaan

● Probeer anonieme glijbaantjes te beperken
● Ik zou graag nog foto’s van vanavond en de quiz hebben voor in ‘t Strakske

PR-Extern
● CurrVit

○ Tekstje is geschreven en doorgestuurd
● Nog niets van Deloitte teruggehoord over onze opmerkingen op het contract

○ Morgen nog eens sturen
● Lustrumsponsors

○ Deze week nog samenzitten met Robin VDV
● Pasta la vista logo voor op quiz slides

○ Maxim zal dit doorsturen
● Sponsors in het strakske doorsturen naar Robin

PR-Intern
● PR in quarantaine?

○ Ja die mensen zijn zo brak dat het kan dat ik morgen mijn resultaat pas
weet. Het moment dat ik het weet, zullen jullie het ook weten.

○ Wie wilt er vanavond foto’s maken en dan ook op facebook en de site
zetten? (desnoods stuur je de foto’s door via wetransfer en zet ik ze er
op)

■ Camille wilt dit doen
■ Camera meenemen

● Eventueel achter de bar even zetten
● Sibe kan deze later ook samen met de kassa op zijn kot

zetten
● Foto’s van de winnaars, en zeker ook uploaden morgen

Cursus
● Volgende week laatste shift
● Cursusraam is nog altijd vuil
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Schachtentemmer
● Evaluatie nadoopcantus

○ Niet te veel stille liedjes achter elkaar in het eerste deel
○ Teveel gelegenheidsliedjes
○ Als silentium wordt geroepen, wachten tot het stil is

■ Eventueel in het midden gaan staan, zodat iedereen je kan
horen

○ Lied afronden als de corona echt niet mee is
○ Banken controleren voor de cantus

● Is de werkgroepencantus gesloten?
○ Voor externen wel
○ Voor leden van werkgroepen en studenten uit onze richtingen niet
○ Zal al chaotisch genoeg zijn

● Lintjes voor bierkoning
○ Gerwoud heeft dit al afgegeven in de kelder
○ Timon komt af, maar doet niet mee
○ Ellen is daar verplicht

Varia

Milieu
● Er is een verslag van die DuST avond
● Jitse V. heeft een dopperfles gewonnen haha

● Green office kan dit semester niet meer communiceren met UGent

Andere
● Secret Santa

○ Gebruik Trooper als je dingen online bestelt
○ Tip: skip verzendkosten door meer te bestellen (voor uzelf of samen

met andere mensen), hangt een beetje af van welke site je gebruikt
○ Vul je verlanglijst aan

● Wintermarkt
○ Het zal een kleinere editie worden dan gepland door stijgende

coronacijfers
○ Binnenactiviteiten zijn afgelast, het zal volledig buiten zijn
○ Geen vergunning voor versterkte muziek na 22u
○ Vergadering maandag 22/11
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■ Wintercafé der Wetenschappen
■ DSA barsysteem, enkel bediening aan tafel, niet aan de bar
■ StuW kijkt voor Tunify en bekers, Chemica kijkt voor jenever en

shotglaasjes
■ Er komt een Doodle onder de senioren voor vervanging ‘echte’

Wintermarkt in semester 2
■ 1 kassa om jetons te kopen, al de rest is met jetons betalen
■ Shiftenlijst komt eraan
■ Ze zoeken nog mensen met een (grote) auto om gerief van Stad

Gent te gaan halen (boxen enzo)
● Maxim zijn auto is klein
● Rest weet niet of ze dan een auto hebben

■ Materiaal van WiNA: kassa, jetons, 2 tentjes, 2 croque machines
● Op voorhand foto’s nemen voor we het uitlenen
● 1 tentje was ook kapot

● StuW
○ Blokspot vs. blok@S5

■ Laat hem sturen naar Robin
○ Faculteitsbrede jobbeurs

■ Dit lijkt ons niet zo’n goed idee
● Blokspot

○ De aanvragen voor lokalen te reserveren zijn ingediend
○ Morgen komt de doodle online
○ Coronamaatregelen zijn nog af te wachten

● Naar waar gaat Victor vanavond?
○ Naar de kloten

● Wat is er met Maxim zijn nek gebeurd?

● Informatie over skireis?
○ Ik krijg veel vragen daarover en weet niet veel van.
○ Stuur mensen door naar Kobe, die weet hoe het zit en kan mensen

daarbij helpen
● David kan niet meer schrijven met de hand
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