
Praesidiumvergadering

08 / 03 / 22 18 h 00  -  19 h 25

S9, Grote kelder

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

Te laat:

Afwezig: Maxim

VOLGENDE VERGADERING: 15/03/22   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 01/03

○ Unaniem goedgekeurd
● Massacantus

○ Hebben we al helpers? We moeten 6 medewerkers leveren en 2
zedenmeesters (beide +1 als we nog over de 60 deelnemers zouden
gaan).

■ Zedenmeesters is gewoon wat op de emmers letten
■ Medewerkers is voor opbouw of afbraak
■ Stuur naar Kobe als je dit wilt doen

○ Moet er een evenement voor de massacantus van WiNA zelf zijn?
■ Nee, dit gaat niet meer volk gaat trekken

● Infodag faculteit wetenschappen
○ Jitse V., Christopher, Robin, Kobe
○ Aanwezig zijn van 10u tot 16u + opkuis

● Verbroederingscantus der WiNA’s
○ Opeens was het vandaag ticketverkoop zonder dat er deftige

reclame/poster/evenementen zijn. Gewoon een bericht op facebook/de
site is echt niet genoeg.

■ WiNA Leuven ging dit zondag online zetten
● Wij zijn aan het zagen

● Guido sponsorpakketten verdelen straks
○ Aanbod: pasta snack mac & cheese, topo chico bruiswater met alcohol

tangy lemon lime, lipton groene thee, underberg, werkriem of iets
dergelijk, cola zero lemon, desperados, red bull

■ Dit is gratis voor praesidium en staat in de kleine kelder
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● Algemene clubavond CB op zondag
○ Deze zondag is het laatste testmoment
○ Nog eens communiceren naar de leden

● Blue curacao
○ Wil iemand die nog hebben?
○ Zo nee, heeft iemand een manier om die open te krijgen om weg te

kappen?
■ Ja, draaien aan de dop
■ We zijn die al aan het opdrinken

● Kelder is open zonder mondmasker en zonder limiet
○ Wel nog letten op CO2
○ Eens communiceren naar de leden
○ Enkel open als er praesidium is

● Dingen die in de gang staan bij de kelder, eens binnen zetten
○ Nu is het precies of de gang een stockageplaats van WiNA is

● Nieuwe brouwer
○ Kobe is aan het kijken ervoor

Vice-Praeses
● Erelidkaarten & certificaten

○ Zijn klaar

Quaestor
● Financieel verslag

○ LAN: bevestiging gehad dat we het lokaal niet moeten betalen
○ Schachtencantus 06/03: 2 vaten, restvat voor vanavond
○ Subsidies vorig jaar: wordt nagekeken door DSA waar die blijven

● Schachtencantus 27/02: prijs ligt vast, graag betalen dan ben ik daar vanaf
● Limieten/afbetaling schulden vastleggen

○ Hangt samen met laatste AV (juni)
○ AV juni: 0 euro

■ Liefst een paar dagen voordien want overschrijvingen kunnen
een paar dagen duren

● Codices zijn er, dus vanaf nu hebben we dat als merch
○ Ze moeten nog in de shop gezet worden

● Kilometers
○ Benzine is duurder aan het worden

■ Vergoeding per kilometer optrekken om dat te compenseren
■ Momenteel is de gangbare prijs 0,37 euro voor vergoeding

● https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/ver
goedingen/vergoeding-voor-reiskosten
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● Unaniem goedgekeurd

IT
● Als er een error op de site is, maak een issue aan of stuur in het IT kanaal
● Een knop maken voor betaal al mijn tickets op de shop

Feest
● Galabal

○ Profielkaders
■ Volg het schema
■ Kader staat op canva

○ Mensen uitnodigen: als je dat nog niet gedaan hebt, nodig allemaal
mensen uit via het Facebookevenement of andere kanalen

○ FK praesidia
■ Ook eens officieel uitnodigen (via Slack ofzo)
■ Hoeveel mensen van FK praesidia gratis?

● FK praesidia zo veel mogelijk lokken in het eerste uur,
want er zijn nog galabals die avond

● Voorstel: 80
○ Is het nodig als we er toch sowieso niet aan

geraken
○ We zouden dan bandjes moeten voorzien
○ Eens bespreken met het comité of dit nodig is

● Foute Top
○ Vandaag is de laatste dag voor nominaties
○ Morgen de duplicaties eruit filteren

● Nacht der wetenschappen
○ Thema is rainbow

■ Onze feestjes fixen paarse cocktail

Sport
● Testevenement 12-urenloop telsysteem

○ Op de Sterre
○ 9 maart, 18u-21u

■ Wij hebben dan al IFK Voetbal en IFK Basketbal
■ Wij kunnen hier dus niet zijn

● IFK Zwemmen
○ We hebben geen volk voor mee te doen
○ We doen dus niet mee

● IFK Voetbal
○ Dit komt in orde
○ We hebben een volledig team
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● IFK Basketbal
○ Eens vragen aan Vincent of we een volledig team hebben

● IFK E-Sports
○ 22 maart: FIFA en LoL 1v1

■ Op de dag van de massacantus
○ 29 maart: LoL 5v5, Mario Kart, Just Dance
○ Dit is 6 euro inschrijving per persoon, inclusief pizza, hele avond

gamen en een drankje
● Manillen- en dartstoernooi

○ Eens kijken voor een datum
○ Eens kijken hoe je aan darts kunt geraken

● Kajak
○ Dit zouden we op 30 maart willen leggen

Cultuur
● Comedy Night

○ Evenement staat op Facebook, maar nog niet op de site
○ Waarom geen inschrijvingen via het ticketsysteem?

■ We gingen ervan uit dat het 1 form voor iedereen ging zijn
● Karting: ik moet reservatieformulier invullen, zijn wij bedrijf of vrienden?

○ Doe maar als vrienden

Scriptor
● Strakske 3

○ Waarom was er gezaag dat we er te veel gingen hebben, op 5 stuks na
zijn ze op?

○ Vandaag zijn ze goed uitgedeeld geweest

PR-Extern
● Jobbeurs

○ Status update
○ Frisdrank is in orde

● Career website
○ Vacatures moeten nog eens nagekeken worden, er staan er tussen die

geen sponsor meer zijn of waarvan de vacature al niet meer bestaat
■ Voor Maxim als hij terug tijd heeft

○ Er moet in de site zelf ook nog iets bij zodat (vacatures van) bedrijven
die dit jaar geen sponsor zijn ook niet getoond worden
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PR-Intern
● Vergeet geen sponsors op de posters te zetten!
● VVN heeft 2 banners doorgestuurd. Ik weet dat werkgroepen in principe maar

1 banner krijgen, maar dat zijn twee evenementen die dicht op elkaar liggen.
Kunnen we dat voor één keer over het hoofd kijken?

○ Van Zeus staan er ook 2 op (worden automatisch binnengehaald via
een API die ze voor Robin geschreven hebben), dus als we tegen VVN
nee zeggen, moet dat voor Zeus ook aangepast worden

■ De regel is 1 per werkgroep, ook voor Zeus
○ Kunnen we ervoor zorgen dat ze zelf hun banner kunnen uploaden

● Foto’s van Karaoke mss al op facebook zetten, moest dat op de site nog niet
lukken

● Evenementen van werkgroepen op de kalender zetten?
○ Een filter toevoegen met de werkgroep

■ Dit mag maar standaard wel uitstaan dan
■ Eens sturen naar de werkgroepen of dit goed is, dat ze er ook

van weten

Cursus
● Contract SB

○ Wat is er allemaal besproken geweest?
■ Nieuw contract voor de volgende 3 jaar
■ Hetzelfde contract als vorig jaar
■ Levertermijnen zeggen ze 1 maand op voorhand

● Er is wel een probleem met dat specifiek boek
○ Eens vragen aan de prof of dat het geen ander

boek kan zijn
● Sponsorpakket

○ Wat doen we ermee?
■ Quiz-prijzen
■ Liggen momenteel in cursuskot

● Boek calculus
○ Volgend jaar bestellen samen met boeken semester 1

● Cursusraam kuisen, eventueel door een schacht
● Studiehulp is volledig overgezet
● Communiceren naar beide cursussen als er iets tegen hen gezegd moet

worden

Schachtentemmer
● Verbroedering GBK

○ Momenteel 26 man ingeschreven (van de 50 plaatsen)
○ Waar is al dat cantusvolk van WiNA?
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■ Nog eens rondhoren bij WiNA
■ Ook eens bij de schachten horen

● Bierbowling
○ Ticketverkoop loopt goed, bijna volzet
○ Doopwerkgroep FK

■ Dit valt op dezelfde dag en dit is verplicht voor praeses en
temmer

■ Kobe en Victor gaan later zijn
○ Nog 3 plaatsen over in 1 baan

● Kuislijst voor de schachten
○ Deze is gemaakt en wordt naar de schachten doorgestuurd

Varia

Milieu
● Reminder sturen voor warm te kunnen afwassen in S9
● Wegwerpbekers mogen niet gebruikt worden op de cantus

Lustrum
● 24-urencantus zal niet lukken
● Het budget voor de 24-urencantus kan wel gebruikt worden voor de

lustrumweek
● Samenzitten met het HP voor begroting

Andere
● WWW

○ Nog niet veel inschrijvingen
○ nog niet veel reclame? heb nog niks zien passeren

■ Staat op site, evenement op facebook, dit weekend op facebook
pagina nog eens gezet, hebben al veel mensen uitgenodigd
(iedereen kan nog wat meer uitnodigen anders, ook de rest van
het praesidium)

■ Stuur nog eens naar de schachten
● VRG toneel

○ https://www.facebook.com/events/272557271729093/
○ Er is ook VPPK toneel en nog een andere

● Secret santa
● Vergeet die Guido dingen niet
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●
● Rating van de spoeddiensten in Gent

○ UZ Gent:  in de kinderwachtkamer gedropt als 21-jarige
○ AZ-Sint-Lucas
○ AZ-Palfijn
○ Schachtenopdracht?

WiNA Gent vzw   -   Praesidiumvergadering
7


