Praesidiumvergadering
15 / 03 / 22

17 h 30 - 19 h 10

S9, Grote kelder
Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Justine, Maxim, Vincent, Robin, Victor, Jitse V.,
Weronika
Robin Vande Vyver, David Vandorpe
Te laat:

Christopher, Jarne

Afwezig:

Ellen

VOLGENDE VERGADERING:

24/03/22 - 17h30

S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 08/03
○ Unaniem goedgekeurd
● Croquestandje
○ Overschot van jobbeurs:
■ 14.5 broodzakken
■ 4 pakken kaas (500g)
■ 3 pakken hesp (500g)
■ Saus
■ 2 potten pesto
○ Maandag: 6
○ Dinsdag: 2
○ Woensdag: 6
○ We zullen dit dan maandag doen aangezien woensdag de dag achter
massacantus is
○ 11u beginnen
○ Sauzen: geen 3 potten/flessen/… tegelijk open doen aub
● Locatie van de vergadering stond weeral verkeerd op de site
○ Zorg dat uw activiteiten op de site kloppen
○ Staan ondertussen allemaal op kelder
● Evenementen op de site
○ Altijd 2 weken op voorhand online zetten, mag altijd vroeger
● Vergadering volgende week & Praesidiumbarbecue
○ Vergadering is op donderdag volgende week
○ Barbeque op woensdag
● UGent zakken
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○ Alles van eten dat nog bruikbaar is, bij de guido dingen leggen
○ Andere dingen mogen weg
● Infoavond praesidium
○ Functies en praesidium uitleggen
○ Sowieso al eens een bericht zetten met een link naar de website waar
dit uitgelegd is en de datums
■ Deze pagina kan wel nog iets uitgebreid worden
■ Wat beter bereikbaar maken
■ Algemeen gedeelte bijzetten
■ Deadline voor tekstjes is zaterdagmiddag
○ Infosessie voor de sportactiviteit van 30/03 leggen
● Compatibiliteit checken van de twee contracten bij de cb

Vice-Praeses
● Ereledenactiviteit
○ 22 ereleden ingeschreven
○ BBQ formulier is ingevuld

Quaestor
● Financieel verslag
○ Verbroederingscantus GBK: 3 vaten, nog bekijken met GBK wat het
eindtotaal is
● Merchandise
○ Op Shop enkel bestellen als er een permanentie is (zelfde ‘probleem’
als vorig semester)
■ Iedere week 1 shift plannen zodat leden heel de tijd achter
merch kan gaan en die shiften verdelen onder cursus en HP
○ Goedkoper maken?
■ Volgend jaar eens bekijken
● Payconiq
○ Heeft iemand die kaartjes van de wintermarkt payconiq zien passeren
of zijn die verloren geraakt in de post?
■ Nog niet toegekomen
● Iedereen schachtencantussen betalen

IT
● WiNA Career
○ Was het niet de bedoeling dat dit af was tegen de jobbeurs?
■ Deadline was oorspronkelijk begin december
■ Nog een paar tekstjes tekort maar dit is vooral belangrijker naar
volgend jaar toe
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● Als je poster uploadt bij je evenement en op opslaan duwt verdwijnen die altijd
waardoor ik geen idee heb of PR-Intern dan aan de poster kan of niet
○ Robin zal dit eens bekijken
● Ticketsysteem feedback
○ Eens kijken voor de camera te laten werken voor firefox
○ QR code in mail zetten zodat ze dit makkelijker terugvinden
● Er zijn wat issues opgestapeld maar Robin zal daar zich eens mee
bezighouden

Feest
● Themaclubavond 29/03
○ Alpha en omega
○ Morgen evenement online
○ Nog eens kijken of we nog eens croques willen doen
■ Bespreken met Ellen
■ Misschien vanille en chocolade jenever
● NDW
○ Enkel kassa voor cocktails of ook voor vestiaire?
■ Ook voor vestiaire
○ Hebt ge de bidons nodig voor de cocktails en zoja, zijn die al deftig
uitgekuist?
■ Ja, wel nog eens deftiger uitkuisen
■ 1 bidon nodig, elke vereniging voorziet zijn eigen
○ Cocktailkaartjes
■ Wero zal de rekening doorsturen naar Sibe
○ Eigen affiche maken want de andere wetenschappen doen dit niet
● Galabal
○ Er ligt hier nog een rol posters op de kast
■ Hang een poster op in S5

Sport
● Hoe zit het met de kajak?
○ Openen pas in april, zo goed als geen plaats meer in kalender dan.
○ Troela Baseball/Trefbal… als alternatief
■ Grasveld S9 aanvragen
● Kobe zal dit doen
● IFK Badminton voor niet-geklasseerden
● Beerpongtornooi in lustrumweek?
○ Robin en de sportjes zullen eens afspreken
● Thema 12-urenloop
○ We moeten nog informatie hebben van de 12-urenloop
■ Kobe zal dit doorsturen als hij dit krijgt
○ Als er suggesties voor thema’s zijn, stuur ze door naar de sportjes
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Cultuur
● Comedy night
○ Waarom is die dit zo ver? En waarom wordt er geen bus ingelegd?
■ Er was eerst een zaal in Gent zelf maar die was dan bezet
○ Nog eens bespreken met de wetenschappen zodat wij op de hoogte
zijn
■ Eens vragen of er shiften zijn
● Jas
○ Meepakken of wegsmijten zodat het niet in de kelder blijft liggen

Scriptor
● Lustrumstrakske
○ Er moet nog wat aan geschreven worden
○ Deadline woordjes 25/03

PR-Extern
● Evaluatie jobbeurs
○ Feedback bedrijven
■ Vonden het super dat het zo kleinschalig was.
■ Waren aangenaam verrast met de opkomst.
■ De zaalopstelling met tafels in het midden was zeer handig, zo
passeerden de studenten niet slechts 1 keer (zoals wanneer je
in een slang formaat voorbij elk standje moet wandelen), maar
konden ze een beter overzicht houden op wie er al geweest
was. En kwamen studenten ook spontaner praten met bedrijven
dan op andere jobbeurzen.
■ Naamplaatjes zouden zeer handig zijn (kleur die richting en jaar
toont van de studenten)
■ Croques vonden ze super.
■ Enkele (4-tal) hadden opmerkingen over het uur, sommige
vonden het juist heel goed dat het net na de les plaatsvond,
andere hadden het liever in de namiddag gehad. (Moeilijk met
S5, en met lessen, dus misschien niet zo een slecht moment)
■ Wifi: enkele bedrijven vroegen achter wifi, dachten hier zelf iets
te laat aan, dus konden het ook niet meer aanvragen.
■ CV uitwisselen was moeilijker, CurrVit scanner werkte vaak niet,
veel studenten hadden het ook niet (lees meer bij feedback
jobbeurs comité)
○ Feedback jobbeurs comité
■ Goede opkomst: 64 studenten (+ praesidium)
■ Zaal opstelling was goed om het vlug ‘vol’ te doen lijken
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■ Jobbeurs was te lang: mag gerust een uurtje vroeger stoppen.
■ Samenwerking CurrVit was niet goed
● Mogelijks beter CV uploaden in WiNA career steken, en
dan gewoon gegevens delen met de bedrijven achteraf.
● Nabespreking met CurrVit inplannen.
■ Feedback rondje op het einde van de jobbeurs bevatte veel
goede tips en het werd (volgens mij) zeer geapprecieerd dat we
hun mening vroegen.
■ Water & Spuitwater vergeten (+ bekers)
■ Gehuurd materiaal was de goede hoeveelheid
● Vooraf vragen wat de bedrijven nodig hebben
Feedback studenten
■ Is er een manier om dit wat op te vragen?
■ Er waren veel fysica studenten en weinig fysica bedrijven
● Enkele suggesties voor fysica bedrijven in de toekomst:
agfa, barco, umicore, bruker, oip space instruments, esa
● Ook vakgroepen/onderzoeksgroepen eens sturen kan
interessant zijn
● Bij de OCs misschien eens horen
Feedback praesidium
■ Binnen de 15 min waren er al meer dan 5 bugs gevonden in
Currvit scansysteem
■ Currvit stond er niet voor mensen aan te sporen te registreren
■ Eventueel eten en drank gratis
● Studenten gaan langer blijven en het is aantrekkelijker
Algemeen
■ Bedrijven nog eens sturen?
● Eens een bedanking enzo kan je wel sturen
● Voor sponsoring?
○ De week na de jobbeurs is wat vlug
● En we zijn al rond geweest bij iedereen op jobbeurs, dus
misschien teveel van het goede
■ Misschien volgend jaar in het engels promoten
■ Volgend jaar vroeger bedrijven regelen
■ Samen met de werkgroepen organiseren
● Verdeling bespreken
● Meer hun betrekken
Steek dat in een apart document en zet het op de wiki
Croquemachines terug in de doos steken voor te bewaren
Alles is afgewassen

PR-Intern
● Posters
○ Moest ik al gekregen hebben:
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■ Comedynight, Nacht der wetenschappen
● Ze gingen dit bekijken bij de wetenschappen
■ Cantus der wetenschappen
● Nog eens sturen naar de wetenschappen
■ Themaclubavond 29/03
● Wordt morgen geregeld
○ Verwacht ik deze week: Troela baseball, Cantus 31/03
● Camera niet vergeten
● Evaluatie weekmeel
○ Is veranderd de laatste tijd
■ Tabel met ticketsysteem is wel mooi
■ Tabel misschien vanboven zodat mensen dit makkelijker vinden
■ Nog een WiNA schild bij

Cursus
● Raam is gekuist
● Volgende taak: bureau eens opruimen
○ Rommel eens kuisen
■ Zeker wat zichtbaar is vanaf buiten

Schachtentemmer
● Casinocantus 31/03
○ Banner en evenement zijn onderweg
○ Wie fixt tickets?
■ Als ge een tekstje hebt om daar op te zetten, wilt Sibe dat wel
fixen
■ @Robin: Kan het praesidium ook rechten krijgen om zelf ticket
evenementen aan te maken?
● Ontgroeningsopdrachten en vergadering etc. fixen
● Bierbowling
○ Wat met de mensen die geen alcohol drinken?
■ Betalen enkel voor de bowling

Varia
Milieu
● Vandaag gewoon gevraagd of we mogen afwassen in de keuken en het
mocht
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Lustrum
● Het gaat goed vooruit
○ Volgende week zullen de eerste dingen naar buiten komen
● Begroting is zo goed als af
● Zondag lustrumvergadering
Andere
● Eten?
○ Blauw kotje
● Eenhoornsleutels

●
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