
Praesidiumvergadering

22 / 02 / 2022 17 h 30 -  19 h 00

S5, Lounge

Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Weronika, Ellen, Jarne, Maxim, Jitse V., Camille,
Victor, Justine, Christopher, Vincent
Robin Vande Vyver

Te laat: Robin

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING: 01/03/2022   -   17h30 Online

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 16/02

○ Unaniem goedgekeurd
● Naturalijst Guido

○ Vorige week vergeten
○ We zullen algemene drankenpakketten nemen

● Canard Bizar
○ Contract Canard Bizar is in orde

■ Zondag laten ondertekenen
○ Zondagavond

■ Algemene clubavond
■ Niet verplicht maar wel korting met clubkaart

● Aanpassing Intern huisreglement dev-team en privacy policy
○ Voorstel klaar?

■ Robin zal iets voorbereiden en doorsturen voor de AV
○ Misschien die AV al eens inplannen?

■ 8 maart
■ Volgende keer uitnodigingen op tijd versturen

● Infodag faculteit wetenschappen
○ zaterdag 12 maart
○ 2 vrijwilligers per opleiding die uitleg willen geven

■ Fysica
● Christopher en Jitse V. (als het kan)

■ Informatica
● Robin

■ Wiskunde
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● Kobe
● Bloedserieus

○ Vanaf we een datum hebben, moeten de helpers nog verzekeringsinfo
invullen

○ Wij hebben shift op maandag 28 februari
■ 2 personen van 16u-17u45

● Robin, Jitse V.
■ 5 of 6 personen van 17u45-19u30

● Kobe, Jitse V., Sibe, Camille, Justine
■ Het is in het UFO

● Welkomstfeest S1
○ Heropening door renovatie
○ We staan hier wel voor open maar dit is voor het volgend praesidium

● Sporttoernooi der Wetenschappen
○ WiNA doet dit jaar niet mee aan het sporttoernooi

● Verbroedering VBK
○ Voor VBK ging het niet meer
○ We kunnen dan de werkgroepencantus doen

■ Zeus gaat naar de 6-urenloop in Brugge
■ We gaan dus een gewone cantus doen

● Lan Der Wetenschappen
○ Nog mensen nodig voor opzet

■ We kunnen het eens vragen aan schachten
■ Wie kan daar zijn van praesidium

● Jarne, Weronika, Jitse V., Robin, Vincent, Kobe
● Aanwezigheidslijst vriendjescantus

○ We moeten dit doorsturen naar contact tracing
○ Robin zal eens kijken voor dit van de shop te halen

● Soms rapper proberen antwoorden
○ Eventueel bellen of op discord sturen

Vice-Praeses
● 3 nieuwe (gouden) ereleden

○ Aanpassen op de site

Quaestor
● Financieel verslag

○ Clubavond: winst
○ Schaatsen: vreemd genoeg breakeven
○ Vriendjes- en familiecantus: minder verlies dan verwacht door minder

volk
● Tickets betalen op voorhand of op het evenement zelf
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○ Schulden moet sowieso op voorhand gezegd worden
● Klantenpassen SB
● Delhaize kaart

○ Komt nog op de drive
● Skireis

○ Ze zijn het aan het regelen
○ Al 4 maand geleden, mag wat achter gezeten worden

● Afbetaling schulden
○ Dit moet vastgelegd worden op de eerste AV van het jaar

■ Het moet sowieso afbetaald zijn op de laatste AV van het jaar
■ We bekijken het volgende week

○ Voor iedereen gelijk (dus ook mensen die praesidium blijven)?
■ Makkelijkst voor de jaarrekening

IT
● Demo WiNA-applicaties

○ Nog geen slecht idee eigenlijk, veel leden kunnen voor geen meter met
onze sites werken

■ Frontend user-friendly maken
■ Eventueel op elke pagina een vraagteken die verwijst naar een

hulp pagina
○ We kunnen wel elke week een stukje in de weekmeel zetten

■ De belangrijkste dingen kunnen eens in de strakskes
● WiNA Career in orde intussen?

○ We zijn er druk aan bezig. Deze week moet het in orde
○ Ook bedrijven, vacatures, …  aanvullen
○ Terug linken vanaf de mainwebsite

● Spam mails
○ Best spamfilter niet versterken want je wilt bereikbaar blijven

● Mail via info ipv main
○ Robin zal er eens voor kijken

● Commentaren op mainwebsite mogen nog altijd doorgestuurd worden naar
Robin

Feest
● Cocktailavond

○ Waarborg voor de bekers is 4 euro
■ Jeton hoeft er niet bij

○ De bekers uitkuisen zal je best zo snel mogelijk doen
○ Rommel in de kelder moet opgeruimd worden achter het cocktail

maken
● Galabal vergadering is volgende week

○ Draaiboek ook al maken
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Sport
● Schaatsactiviteit

○ Binnenkomen in groep was niet makkelijk
● IFK Zwemmen verzet van 2/03 naar 8/03
● IFK Basketbal

○ 38-30 gewonnen
● Sporttoernooi der Wetenschappen

○ Wordt moeilijk voor ons, we hebben al twee kwartfinales IFK te spelen
die avond

■ WiNA doet toch niet mee
● IFK E-Sports

○ 22 en/of 29 maart in de Barvatar
■ 22 maart is massacantus

Cultuur
● Karaoke mag van Kevin maar tot 11u duren (andere jaren was 12u) en we

hebben maar 1 microfoon
○ Volgend jaar best een ander concept uitwerken

● GUM tickets zijn heel goed de deur uit aant vliegen dus vul de forms in als je
nog mee wilt gaan

● Karting
○ Verplaatst naar 24/3
○ €20 met guido bon voor 2 heats (geldig tot ergens in augustus)

Scriptor
● Strakske

○ Hij is er aan bezig
■ Vrijdagavond woordjes binnen

PR-Extern
● Jobbeurs

○ Draaiboek klaar?
■ Aan bezig

○ Andere updates?
■ Bedrijven follow up mail gestuurd als ze nog niet geantwoord

hadden
■ Bedrijven die al bevestigd hadden heb ik de praktische

informatie al doorgestuurd
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● Dingen overzetten naar de nieuwe website ga ik deze week doen vanaf ik tijd
heb

PR-Intern
● Foto’s cocktailavond

○ Robin wilt wel foto’s nemen
● Praesidiumfoto

○ We zullen vandaag een trekken en op de LAN ook nog een
● Ik heb een klaagknop hihi
● Foto's schaatsactiviteit

○ Ik heb er maar vijf deftige gevonden
■ Beter dan niks
■ Zet maar in een album op de site

○ Groepsfoto op het evenement zetten

Cursus
● Raam is nog niet proper

○ Er ging een schacht dit vandaag doen maar er kon geen praesidium
toezicht houden

Schachtentemmer
● 24-urencantus

○ Nog maar weinig tickets verkocht
○ Nog eens reclame voor maken
○ Eens duidelijk maken dat je ter plekke nog het aantal delen kan

aanpassen
● Schachtencantussen

○ 20-21
■ Er moet nog een evenement online gezet worden

● Opkuis shifts voor de grote kelder
○ Een regeling opstellen

● Best eens een DC vergadering inlassen

Varia

Milieu
●
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Lustrum
● Alles ligt vast
● We zijn aan het kijken voor een lustrum praesidium/comité activiteit
● Tegen zondag moet alle merch besteld zijn als je er nog wilt

Andere
● Wie probeert donderdag 24 uren vol te houden?

○ Kobe, Jitse W., Sibe, Jarne, Victor
● Secret santa
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