Praesidiumvergadering
16 / 02 / 2022

17 h 30 - 19 h 30

S5, Lounge
Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Maxim, Jitse V., Christopher, Weronika, Camille,
Vincent, Justine, Robin
Robin Vande Vyver
Te laat:
Afwezig:

Ellen (les), Victor (ziek)

VOLGENDE VERGADERING:

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

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 14/12(/21)
○ Unaniem goedgekeurd
● Afronding 1e semester
○ Geen opmerkingen hierover
● Vertrouwenspersoon
○ Ergens duidelijk maken dat ze bij het gehele praesidium terecht
kunnen
■ Een concreet voorstel zoeken waar we dit kunnen plaatsen
● Vergadering lustrumweek
○ Er zijn 2 vergaderingen in de lustrumweek die we dus niet kunnen
doen en we kunnen geen 2 weken een vergadering overslaan
■ We zouden de vergadering voor de paasvakantie afschaffen
■ We hebben dan 1 vergadering in de paasvakantie over het
lustrum
■ In week 2 gaan we dan een vergadering achter de
kiesvergadering leggen
● Kerstcadeau FK AV
● LAN der Wetenschappen
○ We zitten morgen samen met de senioren
○ Dit gaat dit jaar door in S5
○ Dit begint rond 16u30 met de opbouw en dan tegen 2u zal de afbraak
ongeveer gedaan zijn
■ Alle praesidia zijn verplicht aanwezig
● Sporttoernooi der Wetenschappen & 12-urenloop
○ We zitten morgen samen met de senioren hiervoor
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● Verbroedering der WiNA’s
○ Zaterdag 26 maart in leuven
○ Wij mogen met 23 komen
● Contract Canard Bizar
○ Dit is doorgestuurd naar Kevin
○ Er is nog 1 aanpassing gevraagd geweest
● Stemming Robin als pseudo-IT
○ Moet de uitslag van de FK-election niet vermeld worden aan het
praesidium? Desnoods via discord ofzo?
■ Dit is vergeten doorgestuurd te worden naar het praesidium
■ Voor: 9
■ Tegen: 3
■ Onthouding: 1
● ‘Nieuwe student’ pagina’s
○ Eens nieuwe mensen zoeken om hier op te zetten
■ Weronika en Robin Chan zouden dit wel nog willen doen
● Whiteboard/beamer in kelder?
○ Een beamer lijkt mij stevig overkill aangezien er een tv staat
○ Whiteboard kan soms handig zijn voor uitleg te geven aan iemand
■ Hoeveel keer zal dit effectief gebruikt worden
■ STEMMING:
● Voor:
3
● Tegen:
8
● Onthouding: 2
● Geen whiteboard

Vice-Praeses
● We zijn aan het kijken voor de ereledenactiviteit te reserveren
● Jaarverslag is ingediend geweest

Quaestor
● Financieel verslag
○ Updates semester 1
■ Quiz lokaal is duurder dan verwacht
■ Nog facturen van UGent gekregen voor de kelder te reserveren
○ DFIN is traag
● Codices als merch verkopen?
○ FK heeft gereageerd dat ze er nog hebben
○ We kunnen dit dan elk jaar aankopen
○ We zouden er 50 aankopen
■ STEMMING:
● Unaniem goedgekeurd
● Overschot Guido gidsen als merch verkopen?
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○ Nog houden voor de guidorolling in semester 2

IT
● Kunnen klaagmails verstuurd worden van klaagbalk@wina-gent.be op de
nieuwe website
○ Robin zal eens kijken maar google deed ambetant daarover
● Onafgewerkte websites online zetten
○ Dit gaat over WiNA Studie en WiNA Gent
■ WiNA Gent
● Dit is geen afgewerkte website. Dit is online gekomen
vanaf dat de volledige frontend voor normale gebruikers
af was.
■ WiNA Studie
● Er zijn sommige dingen van studiehulp heel snel online
moeten komen dus is er een pagina meegesleept in
production. Dit was dus niet echt een onafgewerkte
website maar één onafgewerkte pagina
○ Waarom is er een tijdlijn opgesteld waarin expliciet goedkeuring van
het praesidium gevraagd wordt als dit toch niet gevolgd wordt?
■ Uiteindelijk was de website in een week geschreven en hadden
we tijd over in de lesvrije week. Het bestuur en een aantal van
het praesidium hebben dit uitvoerig bekeken. Het is ook op
discord gekomen dus het praesidium kon niet uit de lucht vallen.
Een maand hiervoor langer wachten als het klaar is, is dus niet
nuttig.
● Dev-team
○ Nieuwe samenstelling van het dev-team voor semester 2
Robin Vande Vyver

Eindverantwoordelijke

servertoegang

Jitse Willaert

Serverbeheer

servertoegang

Kobe Bleuzé

Praeses

Matthias Coppens

Users

Victor Ronsyn

Career

Sibe Bleuzé

Shop

Jitse Van Nueten

Shop / Studie

Justine Dejaegher

Shop / Studie

Vincent Verstraeten

Career

servertoegang

○ STEMMING: goedkeuring van de samenstelling van het dev-team en
toekomstige aanpassing van het artikel:
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●

●

●

●

●

●

●

■ VOOR:
12
■ TEGEN:
0
■ ONTHOUDING:
0
■ Unaniem goedgekeurd
Nieuwe policies omtrent dev-team en privacy
○ Dringend nodig (zeker als er mensen bijkomen)
■ Hoe staat het daarmee, want op de AV van week 11 vorig AJ
was vermeld om dat tegen 26 juni 2021 klaar te hebben
aangezien het toch bijna af was
● Dit komt er binnenkort aan en gaat gestemd worden op
de volgende AV
○ Nodig om aan te passen:
■ Intern Huisreglement: art 6.1 / sectie 10
○ Voorstel uitwerken tegen volgende praesidiumvergadering
WiNA Studie
○ Database overzetten
○ Eens kijken voor de pdfs op dev terug beschikbaar te maken
Het einde van het Ruby tijdperk
○ Foute top wordt ingebouwd op Home
■ Kan getest worden op zondag
○ Herschrijven van de laatste grote Ruby applicatie (Users) begint de
komende dagen en zou moeten klaar zijn tegen de paasvakantie
WiNA Home: Stock
○ Bij het opruimen van de kelder aangevuld
○ Nieuwe aankoop
■ Kijk eerst of we het nog niet hebben
■ Vul het in op de stock
○ Dingen uit de kelder halen
■ Aanvullen op de stock
○ Kunnen aanpassen in de frontend
Praesidiumleden rechten geven om lijst te zien van mensen die tickets kopen
bv. schaatsactiviteit
○ Er is al een issue aangemaakt geweest
Hoe zit het met Career?
○ Vicky is hier aan bezig
○ Moest nog eens gedeployed worden
○ Nog eens inhoudelijke tekstjes maken samen met Maxim
Nieuwe website
○ Makkelijker tijd aanpassen voor activiteiten
○ Upload de banners bij het evenement zelf
■ In het juiste formaat: facebookbanner (canva)
■ Die komen automatisch op het cursusscherm
■ Je kan ook posters uploaden
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Feest
● Cocktailavond
○ Blue curaçao van de kelder is over datum
■ Er is wel nog vodka
○ Alles klaar?
■ Muziek van 2012 fixen
■ Auto maandag?
● Vanaf 13u kan Maxim meegaan naar de Makro
■ Frigo’s zijn geregeld met Kevin
● Galabal
○ Veel reclame maken, hoe meer volk er is, hoe beter voor ons
○ Praesidium mag ook gerust eens een postje delen
○ Posters moeten nog afgeprint worden
○ Een overlay maken voor op profielfoto’s
● Alpha en Omega wordt gerecycled voor een thema clubavond in semester 2

Sport
● Schaatsactiviteit
○ Donderdag 17/02, 20u-21u30
○ 39 schaatsers ingeschreven
○ Vertrek vanaf S9 om 19u30 (staat in evenement)
● IFK Voetbal
○ Woensdag 16/02, 18u: tegen Dentalia
○ Forfait Dentalia, wij winnen dus 5-0
○ Kwartfinale 09/03, 20u: tegen VRG of ML&VEK
● IFK Basketbal
○ Woensdag 16/02, 20u30: tegen Hermes
○ Kon niet verplaatst worden helaas
● 12-urenloop
○ Datum bekend: woensdag 27/04
■ Dus iedereen kan beginnen trainen voor de twaalfurenloop :)
● Nieuwe data
○ 2 maart: IFK Zwemmen
○ 9 maart: IFK voetbal als we winnen tegen Dentalia
○ 14 maart: IFK Badminton (enkels-klassementen)
○ 21 maart: IFK Badminton (enkels-NG)
○ 18 april: (paasmaandag) zwemmarathon
■ Opbouw lustrum is op dezelfde dag
○ 2 mei: IFK Finales
■ We doen enkel nog in het basketbal mee :p
○ 9 mei: IFT
○ Omwisselen van IFT en Zwemmarathon is voor het FK niet mogelijk
■ Meeste verenigingen tegen het voorstel van nieuwe data
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● Op de FK sportkalender staat nu bij IFT een vraagteken
○ IFK E-Sports stond op dag van Massacantus maar is niet meer terug te
vinden op de nieuwe kalender
● Ideeën voor dit semester
○ Jeneverbaseball
○ Dartstornooi
○ Beerpongtornooi
○ Kajak

Cultuur
● Karaoke
○ Eens horen bij Kevin of hij zijn installatie nog heeft
● Evenementen aanmaken voor GUM en Karaoke
● Eens kijken voor een nieuwe datum voor karting want het is niet open
● Kroegentocht?
○ Meestal is dit rond week 12

Scriptor
● Strakske 3
○ Vrijdag 25 februari 23:59 deadline voor woordjes
○ In het weekend praesidium nalezen
○ Maandag laten printen en verdelen
● Lustrumstrakske
○ Gepland voor week 6
● Kan ik het lessenrooster van de eerstejaars krijgen om te zien wanneer ik
strakskes kan uitdelen?
○ https://centauro.ugent.be/lesenexamenroosters/studentKalender

PR-Extern
● Jobbeurs
○ Hoever staan we?
■ Bedrijven gecontacteerd
■ Donderdag na mijn examen komt het evenement online en
kunnen de werkgroepen (en wij) reclame beginnen maken
■ Er is al gestuurd voor het huren van het materiaal
■ We hebben S5 tot 22u
■ Draaiboek opstellen
● Tegen het weekend een eerste versie best af hebben
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PR-Intern
● Foto’s schaatsactiviteit
○ Foto’s gaan met de gsm moeten getrokken worden
● Formaat banner op canva: facebookbanner
○ anders komt er een lelijke rand op het scherm

Cursus
● Raam proper?
○ Ze zijn ermee bezig
○ Al druk met studiehulp over te zetten
● 2e semester vlot begonnen?
○ Maandag was het rustig maar dinsdag was het heel druk

Schachtentemmer
● 24-urencantus
○ Iemand een idee voor een thema?
■ Reis rond de wereld
○ Box was vorige keer niet handig, schachtenbak kon niets horen
■ Liedjes dat mensen kennen, ze gaan wel meezingen
● Temmer Vriendjes en familiecantus?
○ Robin ziet dit wel zitten
● Verklede mensen korting op cantus?
○ Lijkt wat moeilijk op een cantus, op een feestactiviteit kunnen we wel
een pint ofzo geven, dat is wat makkelijker

Varia
Milieu
●
Lustrum
● Shiftenlijst?
○ Hoe de spreadsheet up to date met wanneer je kan
● Begroting?
○ Dit is zo goed als rond en zondag is het Lustrumvergadering
● KBC bancontact
○ 1x 19/04 tem 23/04 (ophalen 18/04, terugbrengen 24/04)
○ 2x 22/04 tem 26/04 (ophalen 21/04, terugbrengen 27/04)
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○ Ophalen en terugbrengen: kantoor KBC Sterre
● Zwemmarathon op dag van opbouw en 12-urenloop op dag van afbraak
○ Praesidium is verwacht op het lustrum
○ In de middag is het normaal rustiger dus dan kunnen we wat
praesidium missen
○ De sportjes zijn uiteraard geëxcuseerd
● Lustrumvergadering
○ Praesidium wordt op de hoogte gebracht van alle activiteiten
○ Ergens in week 2 van de paasvakantie
■ Er zal hier een doodle voor gemaakt worden
● Lustrum merch kan je niet meer aankopen tijdens de lustrumweek
○ Dit moet je vooraf bestellen
Andere
● Archiefkast kleine kelder
○ Veel oude documenten => digitaliseren
○ Veel werk, maar levert extra plaats op in de kelder
● Vliegjes in de kelder
○ Geen eten achterlaten
○ Vuilzakken vervangen juist voor een vakantie
● VAN WIE IS DE TABOULEH
● WAT ETEN WE SUBIET
○ BEANS
■ BEAAAANZZZ
● WHAT THE FUUUUUCK
○ https://youtu.be/_WSh-26guDw
● Oude verslagen waren in .txt
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