
Praesidiumvergadering

01 / 03 / 2022 17 h 30  -  19 h 15

Online

Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Christopher, Robin, Justine, Victor, Weronika, Ellen,
Camille, Jitse V.
Robin Vande Vyver, David Vandorpe

Te laat: Jarne

Afwezig: Vincent , Maxim

VOLGENDE VERGADERING: 08/03/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 22/02

○ Plaats nog aanpassen naar online
○ Unaniem goedgekeurd

● Nieuwe brouwer
○ Wie is er mee bezig?

■ Maxim is ermee bezig, het is wel al een tijdje geleden sinds een
update, desnoods neemt Kobe dit wat over

● 24-urencantus
○ Wordt deze nog verplaatst van datum?

■ Er is gewoon geen moment meer waarop we 2 dagen geen
activiteit hebben, behalve weekends

● Kan dit eventueel in de plaats van een andere activiteit
omdat het toch wel traditioneel moet in lustrumjaar

○ Hier zijn niet echt meer mogelijke opties voor
● We moeten dit ook bekijken met wanneer de CB vrij is
● Robin zal eens kijken wat er mogelijk is in de

lustrumweek
● Zorg dat de evenementen van vergaderingen juist staan op de website!

○ Te laat aangepast dat de vergadering online was
● Nog altijd niet zo bereikbaar

○ Stuur eventueel naar heel het bestuur op discord
● Gala der studentenverenigingen

○ Iedereen mag naar de afterparty komen
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Vice-Praeses
● Nieuwe erelidkaarten en certificaten worden begin volgende week geregeld

Quaestor
● Financiële verslagen

○ Cocktailavond: winst, alles was op
○ LDW: hopelijk geen verlies door annulatiekosten
○ 24-urencantus: wss dikke annulatiekosten, maar Kobe doet zijn best
○ Schachtencantus: 2 vaten, WiNA koopt restvat over (voor vanavond)

● Makro vs Colruyt
○ Voor cocktailavond zijn we naar de Makro gegaan. Sibe heeft het

uitgerekend en Colruyt zou goedkoper moeten zijn
■ Colruyt heeft goedkopere merken

● Codices
○ Dit zijn de nieuwe codices, waarschijnlijk kunnen we ze gewoon

ophalen in FK lokaal, maar FK is wat traag met antwoorden
■ Nog iemand vinden voor erachter te gaan, zal een zware doos

zijn

IT
● Volgende week AV

○ Voor intern huisreglement en privacy policy
■ We kunnen eens hulp vragen van Zeus aangezien zij veel bezig

zijn met privacy
○ Zijn deze dingen bijna klaar of is daar nog veel werk aan?

● Mainwebsite
○ Events

■ Waarvoor dient dat eerste tekstvak?
● Dat is een korte beschrijving, dit is niet verplicht maar als

je hier iets kleins wilt zetten, kan dat
■ Markdown wordt niet juist weergegeven, vooral mailadressen

niet
● Robin zal er eens naar kijken

○ Gebruik de markdown, cursief, linken in tekst zetten, etc.
● We zijn bezig met WiNA Users
● David kan nog aan de servers
● Mensen zonder account laten Galabal tickets kopen zonder account, het is

wat afschrikwekkend als niet winezen een account moeten maken
○ Laat ze een mail sturen naar feest@wina-gent.be

■ Zet dit ook eens in het evenement
● Aankondigingen van de site op het infoscherm?

○ Het duurt nu al lang voordat het opnieuw begint, niemand zal dit lezen
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Feest
● Foute top

○ Binnen 2 weken
○ Ge moet nog mensen laten liedjes nomineren voor een paar dagen,

daar zelf een selectie in maken en dan nog mensen laten stemmen
voor een dikke week

○ Wat is het plan?
■ Gebruik deze keer nog het oude systeem
■ Morgen foute top openzetten
■ Je kan iets van censuur toepassen, maar wees daar niet te

streng in
● Galabal

○ Gingen we nu zo’n profielfoto overlay maken?
■ We zullen er deze week voor kijken
■ Binnen een maand ist zover, dus best niet te lang mee wachten

dan
● Cocktailavond

○ Alles is afgewassen, bekers zijn wel niet geteld
● Bidons

○ Hebben wij nog een bidon nodig?
■ We zouden nog één grote willen hebben

Sport
● Volgende week is het IFK Zwemmen

○ Morgen gaan we eens sturen naar de lijst op de website of ze zin
hebben om te zwemmen

● Woensdag voetbal en basket op dezelfde dag
○ Hou het wat in de gaten dat we een heel team hebben

Cultuur
● Tickets van het GUM zijn doorgestuurd naar de mensen die meegaan
● Karting

○ Camille ging nog eens ervoor bellen

Scriptor
● Stuur eens jullie woordjes op tijd door!

○ Anders zit er vertraging op ‘t Strakske
○ Dit is zeer ambetant voor de scriptor

● Eens samenzitten met Robin voor het lustrumstrakske
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● Strakskes staan al online maar ze zijn nog niet op de Sterre
○ We geraken ze anders fysiek al moeilijk kwijt
○ Volgende week delen Robin en Jitse deze uit op de Sterre, als ze er

weinig kwijt raken, kunnen we er volgende keer minder laten afdrukken

PR-Extern
● Jobbeurs

○ Hoeveel bedrijven hebben al toegezegd?
■ Ongeveer een tiental
■ Nog een paar mails doorgaan
■ Uiteindelijk zal het een stuk of 15 zijn
■ Stuur informatie voor facturen door naar Sibe

○ Wat moet er nog allemaal geregeld worden voor de rest?
■ We moeten nog naar de winkel voor drank en eten maar dat is

voor de dag zelf
■ Frisdrank vroeg genoeg koud zetten
■ Er zijn barshiften voor het praesidium + opbouw en afbraak

● Waar zijn mijn tekstjes voor de Career??
○ Lees tekstjes eerst na voor ze online komen
○ Maxim is momenteel ziek

PR-Intern
● Foto’s karaoke?

○ Kobe zal achter de camera gaan
● Sportresultaten in weekmeel?

○ De sportjes vinden dit wel een goed idee en zullen een tekstje
doorsturen

● Dingen die op facebook komen, zet die ook op de site
○ Veel schachten hebben geen facebook

Cursus
● Een mail sturen naar de mensen van maandag met onze excuses en een

ander moment voorstellen
● Donderdag om 15u zitten we samen met SB voor het nieuwe contract

○ Vragen achter een maximaal termijn van leveren
● We krijgen de boeken altijd laat van sommige proffen

○ Misschien eens naar een OC ervoor sturen

WiNA Gent vzw   -   Praesidiumvergadering
4



Schachtentemmer
● Schachtencantus editie 20-21

○ Zijn schachten van dit academiejaar toegelaten?
■ Schachten 20-21 zijn commies, de rest is schacht

● Verbroederingscantus GBK
○ Alles staat klaar
○ Wat is de regeling voor inschrijvingen met GBK?

■ Per kring apart
■ 10 euro voor bier
■ 2 voor water

● Bierbowling
○ Alles staat klaar
○ Enkel nog prijzen en ticketsysteem nodig
○ Sibe gaat de prijzen tegen morgen uitwerken

● Cantus 31 maart
○ Casinocantus

Varia

Milieu
●

Lustrum
● Allemaal merch bestellen

Andere
● Leve Corona

○ Nee fuck corona
○ En fuck CST, dees slaat echt nergens meer op

■ Wel easy money aan de resto
○ Gelukkig gaan we binnenkort naar code geel en boeit het toch geen

fuck meer allemaal
○ Ja das veel fuck, kheb goesting ok laat mij

● muilbingo voor massacantus? :p
○ muilbingo voor schachtencantus?

● goodiebags bloedserieus
● groetjes van Thomas :))
● Is het 2 Robins of 2 Robinnen?

○ Robbinns
● Waarom staat er geen spaghetti bolognaise op het menu van de resto deze

week :/
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