Praesidiumvergadering
14 / 12 / 21

17 h 30 - 18 h 45

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

Robin

Afwezig:

Ellen (les)

VOLGENDE VERGADERING:

15/02/22 - 17h30 S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 30/11
○ Unaniem goedgekeurd
● Waarom was iedereen er niet op de online clubavond 7/12?
○ Iedereen die er niet was, heeft dat op voorhand laten weten en was
geëxcuseerd
● Bloedserieus
○ Taken voor ons: opbouw, afbraak, promo en 1 dag helpen
○ Totaal niet veel werk, promo wordt vanuit hen beslist wij moeten enkel
dingen online gooien. De dag helpen is in de namiddag goodiebags
uitdelen, flesjes water uitdelen, inschrijvingen controleren,... Heel chill
werk.
○ Per shift 8 personen nodig, dit kan ook gedeeld worden met een
andere studentenvereniging
○ Het is leuk dat je met andere studentenverenigingen in contact komt
○ Verzekering van het rode kruis zelf
○ Datum?
■ Rond eind februari, begin maart
● Kerstcadeau Filologica ideeën?
○ Als er ideeën zijn, stuur ze maar door
■ Het budget is 20 euro
■ Dit is tegen 21 februari
● DGFB slot kelder
○ De aanvraag was doorgestuurd naar sleutelbeheer, daarna nog één
keer gevraagd voor extra info
■ Nog geen antwoord hierop
● Skireis
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○ Nog aan het sturen met Cedrik
■ Communicatie gaat wat traag
○ We schieten die plaatsen voor als WiNA en de mensen die in die
kamers gaan, moeten dan betalen aan WiNA ipv de organisatoren zelf
○ Skireis gaat voorlopig wel door
● Blokspot
○ We zijn nog op zoek naar mensen die toezicht willen houden
■ We vrezen dat we niet genoeg volk gaan hebben
■ We gaan de blokspot inkorten tot 18u zodat we de toezichters
niet moeten verplichten om daar 12u lang te zitten
○ We hebben de lokalen gereserveerd dus we zouden normaal binnen
moeten kunnen op sluitingsdagen zonder badge
■ Eventueel permanentie bellen

Vice-Praeses
● Op tijd reserveren voor ereledenactiviteit
○ Voor binnen te kunnen in S9
● Jaarverslag
○ Tegen 10 februari

Quaestor
● Vergelijking realiteit met begroting
○ WiNA fonds maakt winst
○ Cursuskoop heeft goede winst, iets minder dan begroot maar we
hebben nog overschot van labomateriaal
○ Meer winst op (ere)lidgeld dan begroot
○ Eerstejaarsactiviteiten heeft minder winst dan begroot, maar wel nog
steeds goed
○ Cantussen waren iets duurder dan verwacht. Dus meer verlies dan
begroot
■ Laatste cantus is niet doorgegaan
○ Sommige activiteiten vielen soms wat tegen met het verlies. Hier was
het totaal redelijk wat meer verlies dan begroot
○ Andere activiteiten hadden dan veel meer winst dan verwacht. Dit was
dan redelijk wat meer winst dan begroot
○ Er staan nog een paar facturen open. Een paar dat wij nog moeten
betalen of waar we nog een factuur moeten van krijgen. En ook nog
een paar betalingen dat we nog moeten binnenkrijgen
○ In het algemeen zouden we meer winst hebben dan begroot voor het
eerste semester
● Schachten
○ Deadline is deze zondag 19 december
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○ Nog 2 mensen moeten hun contract tekenen
■ Proberen deze week nog te fixen
○ Nog vrij veel mensen moeten hun schacht nog betalen
■ Nog zeker een reminder sturen morgen
■ Vrijdag ook nog eentje
○ Wat als schachten niet (of niet volledig) betaald zijn na de deadline?
■ Niet betalen is schacht afnemen
■ Als er 1 iemand van 3 personen niet betalen, gaat deze
dooppeter van het contract

IT
● Hoe gaan jullie nu verder? Wie neemt over, wat met het dev-team
○ Jitse W. gaat dit overnemen
○ We gaan niet te veel nieuwe dingen doen, vooral dingen afwerken
● WiNA Career
○ Deze week zou het gedeployed kunnen worden
○ Het is grotendeels af
■ Nog aan het wachten op een paar dingen van Maxim
○ Laatste week van de examens heeft Victor niet veel meer te doen, dus
dan zou versie 2 komen
● Er is een error bij het aanmelden op de wiki
○ Komt door update van CAS, er wordt gewerkt aan een oplossing
● Klok van het cursuskotscherm staat verkeerd

Feest
● Cocktailavond
○ Moet nog niet heel specifiek zijn maar dit is wel de week achter de
examens
○ Momenteel kunnen we weinig doen zonder de wiki
○ Ook hard bezig momenteel voor het Galabal
○ Feestjes gaan niet op skireis dus dan hebben ze al wat tijd voor te
voorbereiden
○ blue curaçao hebben we nog veel flessen van, dus deze best niet meer
aankopen

Sport
● IFK Badminton afgelast
● Schaatsen
○ Voor het tweede semester
○ Op tijd voor een datum kijken
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Cultuur
●

Scriptor
● Volgende strakske deadline
○ We zouden dit in het begin van week 3 leggen voor het strakske
effectief klaar te hebben
○ Deadline voor de woordjes zou dan op het einde van week 2 liggen
● Voor het lustrumstrakske zou de deadline voor de woordjes in week 6 liggen
en in week 7 zou het strakske dan uitkomen
○ Er zit nog redelijk wat tijd tussen week 3 en week 6 dus dit zou wel
moeten lukken

PR-Extern
● CurrVit
○ Morgen zitten we samen
○ Promotie naar de leden komt deze week
● Contract Deloitte in orde en doorgemaild
● Jobbeurs
○ Facebook evenement komt eind van deze week online

PR-Intern
● Het lukt niet voor kerstkaartjes te maken
○ We hebben ook nog geen mooie praesidiumfoto
○ Jitse V. haar examenrooster zit wat vol, dus als iemand anders zin (of
wat tijd over) heeft voor dit te maken, mag dit zeker
■ Canva link zal doorgestuurd worden

Cursus
● Aantallen doorgeven aan SB
○ Dit wordt zo snel mogelijk gedaan
● Raam van cursuskot is nog altijd vuil
○ Zorgen dat het proper is wanneer de verkoop in het 2de semester
begint

Schachtentemmer
● Gerief (na)doop
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○ Staat nu in een kar in het midden van de kleine kelder in de weg te
staan
○ Dit zal opgeruimd worden, eventueel als hij er is voor de blokspot
● Workshop doop DSA
○ Kobe zal de samenvatting wel nog doorsturen
○ Er is in het tweede semester ook nog een verplichte workshop over de
doop

Varia
Milieu
●
Lustrum
● Kelder lustrumweek
○ Heel de lustrumweek is de kelder gesloten
■ Deze dient dan als stock
● Begroting wordt opgesteld
● Er komen tekeningen binnen
○ Sommige zijn zeer goed en sommige wat minder
○ Eens kijken voor de winnaar misschien een gratis t-shirt geeft met hun
tekening
● Voorlopige planning zou er in December nog aankomen
○ Als je op een dag niet kan, stuur het zeker door naar Robin
● Normaal niet meer dan 4 geldkassa’s nodig dus dit is geen probleem
○ We zouden ook nog 3 bancontact apparaten willen
■ Proberen fixen met KBC
Andere
● Kerstfeestje: geen cadeautjes op je verlanglijst = lege doos als cadeau
○ Das nie hoe het werkt, ge hebt lijk 2 maand tijd om iets te bedenken nu
● Mensen die een goede koptelefoon weten van rond 80-100 euro om de blok
te doorstaan?
○ Audio-technica ATH M20X
■ Liever een draadloze
○ Is 190 te veel?
■ Ja
○ https://www.bol.com/be/nl/p/fresh-n-rebel-clam-anc-draadloze-over-ear
-koptelefoon-met-active-noise-cancelling-donkergrijs-storm-grey/92000
00098802577/
● Kleine kelder
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○ Nog eens opkuisen? Bijvoorbeeld in de lesvrije week als mensen dan
tijd hebben?
■ Mensen zitten wel volledig thuis en komen niet meer in Gent
■ Maar mensen die willen, mogen dit wel doen
■ Sibe gaat in het begin van de week sturen voor de mensen die
tijd hebben in de lesvrije week
○ En dan kunnen we meteen de stock eens aanvullen, dan weten we wat
er allemaal staat ipv elke keer op vergaderingen te zeggen “dat zou er
moeten zijn ergens, maar we weten niet waar het ligt”?
● Via Das Mag kunnen studenten tot vanavond gratis het ebook Sanda Dia
geschreven door Pieter huybrechts aanvragen.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKE1TeLhQXdyUKTd5Qq-_pG5l
uT63DzMovgc1cu_Qg7LfZvg/viewform

● Waarom Gargamel en Israël (azrael) de Palestijnen willen smurfen (met
visuele voordracht)
● Iemand leuke kerstgerechtjes om te maken met kids (puberleeftijd)?
● Iedereen veel succes in de blok
● Als er Fysica mensen inbreng zouden hebben met de hervorming van Fysica,
laat het weten aan Jitse V.

WiNA Gent vzw - Praesidiumvergadering
6

