
Praesidiumvergadering

24 / 03 / 22 17 h 30  -  19 h 30

S9, Grote kelder

Aanwezig: Kobe, Sibe, Weronika, Maxim, Jitse V., Victor, Camille, Jarne
Robin VDV, Matthias, Marieke, Robbe, Maarten VH

Te laat: Christopher, Robin, Vincent

Afwezig: Jitse W. (Rijexamen), Justine, Ellen

VOLGENDE VERGADERING: 29/03/22   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 15/03

○ Unaniem goedgekeurd
● Voorstel aanpassing huisreglement

○ Dit zou betrekking hebben op artikels 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
○ In plaats van de praeses in ieder comité te steken zou er een

bestuurslid in ieder comité zijn (in het DC en lustrumcomité zou dit wel
de praeses moeten blijven). Dit zou ervoor kunnen zorgen dat elk
comité beter opgevolgd wordt terwijl er nu een aantal comités slechts
halve aandacht krijgen. De praeses is ook niet altijd het nuttigste
bestuurslid in een comité (bv. Kobe en Yeti zitten in het dev-team. Het
zou veel logischer zijn moest Yeti dit opvolgen ipv Kobe). Dit vergt wel
een goede communicatie tussen het bestuur en eventueel een puntje
op bestuursvergaderingen waarin ieder comité overlopen wordt.

○ In plaats van het bestuurslid/ de praeses automatisch lid van een
comité te maken zouden we deze persoon waarnemend lid maken.
Van een comité lid wordt verwacht dat deze persoon taken uitvoert in
functie van dit comité. Wanneer de praeses/een bestuurslid dan een
gewoon lid is van een comité wordt er van hem/haar verwacht ook tijd
te steken in de comité taken. Terwijl dit taken zijn die gemakkelijk door
iemand anders in het comité uitgevoerd kunnen worden. Als
waarnemend lid zorgt deze persoon voor de juiste opvolging tijdens
vergaderingen, maar deze is niet verplicht daarbuiten nog vele zaken
te regelen (ik denk bv. aan quizvragen opstellen).
Dit zou ook de mogelijkheid laten om een extra comitélid toe te voegen
dat meer aandacht en tijd aan het comité kan wijden.
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○ De praeses moet wel altijd op de hoogte zijn, dus een ander
bestuurslid in comités steken, voegt gewoon een extra stap toe aan het
proces van op de hoogte zijn.

■ Idealiter is heel het bestuur op de hoogte maar als er informatie
verloren gaat tijdens communicatie naar senior dan is het zijn
schuld

○ Je kan altijd onderling afspreken hoeveel je doet in een comité
■ Waarnemend lid heeft geen stemrecht en je zit daar gewoon

voor te kijken
○ Er kan wel eens geëvalueerd worden of bepaalde comités meer leden

nodig hebben
■ Dit moet nog eens bekeken worden

● Infomoment verkiezingen
○ Verplicht voor huidig praesidium
○ Jeneverbaseball erachter (die is niet verplicht natuurlijk)

● Verbroederingscantus der WiNA’s
○ Iets op het evenement zetten om samen de trein te nemen

● S1 welkomstfeest
○ Wij zouden vooral studenten moeten trekken
○ Ideeën zijn altijd welkom

■ Huidig idee: springkasteel: stormbaan
○ Datum: 4 oktober 2022 (dinsdag week 2)

● Blokspot
○ We moeten nog reactie krijgen op reservaties, maar normaal is dat in

orde
○ Opnieuw in faculteitsraadzaal
○ Binnenkort terug afspreken wie wanneer toezicht houdt
○ Ook al in paasvakantie en in de blok vanaf week 13
○ Nog aanvullen op site

Vice-Praeses
● Ereledenactiviteit

○ Aardappelsalade en ribbetjes heel verkeerd ingeschat
■ Op wiki van WiNA-dag stond er 8 pakken ribbetjes voor 140

man en er waren dan nog 2 pakken over (2018-2019)
○ Het ging te traag
○ Stokbrood de dag zelf kopen ipv dag op voorhand
○ Er was niet genoeg werk in gestoken

■ Het contrast met het schachtendiner was heel groot
○ Senior en vice hadden veel werk en daardoor weinig tijd om met de

ereleden te chillen
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Quaestor
● Financieel verslag

○ Jobbeurs: $$$$
○ Foute top: veel beter dan begroot
○ Bierbowling: beter dan begroot, vooral inschatting drankverbruik was

wat mis, wel nog steeds verlies
○ Schachtendiner: moet ik iets doen of wordt dat onder schachten en DC

rechtstreeks geregeld?
■ Nog dingen overgekocht met WiNA

○ Ereledenactiviteit: minder uitgegeven dan begroot, nog niet de helft
○ Croquestandje: fucking klutters allemaal
○ Massacantus: Verlies gedraaid door de medewerkers dat we niet

hebben
○ NDW: veel inkomsten, uitgaven nog krijgen van andere

wetenschappen
● Cursusverkoop

○ Stock eens natellen en dan nog eens bekijken hoeveel
● Galabal

○ Goed bezig met inschrijvingen, hoe meer hoe liever
○ Lustrumcomité op lustrumgalabal

● Skireis
○ Totally doet ambetant, we zijn er nog op aan het wachten

● Schachtencantus 20-21: nog 10 mensen eens aansporen om te betalen
○ Herinneringsmail gaf daarnet error 502

■ Dit moet eens bekeken worden, we weten niet als het dan
verzonden was

● Naam op achterkant van ticket ipv voorkant aub
● Bij praesidiumactiviteit waar praesidiumleden zelf moeten instaan voor de

kosten, mss vooraf een richtprijs bespreken
○ Beetje rap rap in elkaar gestoken, dus qua organisatie waren er nog

een aantal zaken tekort
○ Onder andere prijs range en dat we zelf moesten betalen
○ Er is nog een praesidiumactiviteit op het einde van het semester die

wel door WiNA betaald wordt
● Stock up to date houden na activiteiten
● 12-urenloop

○ 50 euro opruimkosten per kring stelt de organisatie voor
■ Eens navragen of dit per kring of voor heel de wetenschappen is

● BBQ
○ Is ferm uit elkaar aan het vallen
○ Eens kijken voor een nieuwe

■ Overleggen met nieuw bestuur
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IT
● Oude mainwebsite

○ Inschrijvingen van oude evenementen nog bijhouden (op wiki)
○ Eventueel snel via scriptje uit oude site halen (zodat deze offline kan

ook als we nog geen tijd hebben gehad om hiernaar te kijken)
○ Enkel aantal inschrijvingen of meer informatie bijhouden?

■ Zal invloed hebben op complexiteit van scriptje
■ Gewoon aantallen

○ Vragen aan Yeti
● Productief weekend gehad?

○ Ja, maar minder voor WiNA dan gehoopt
○ WiNA zoekt de mol is terug van weggeweest

● Minecraftserver
○ Kan zeker terug opgestart worden

Feest
● Galabal

○ Zorg eens dat het galabalcomité ingeschreven is voor hun eigen
galabal

○ Mens van Le Bateau wil plastieken glazen ookal plasticverbod Gent
■ Ergens herbruikbare plastieken glazen zoeken
■ https://cupconcept.com/shop/be/nl/huur-bekers/

○ Praesidium aanwezig vanaf 19u, Comité vanaf 18u → briefing om 19u
○ Vrijdag iemand die kan rijden om alles naar Bateau te brengen?

■ Ik dacht dat ik dat moest doen (justine)
○ Shiftenlijst op voorhand doorsturen

■ Zeker checken wie er niet is, zodat die geen shift hebben
○ Nog eens kijken voor budget, om toch te proberen extra dingen te fixen

■ Alles is duur
● Evaluatie NDW

○ Drink niet van de cocktails VOOR het evenement aub
○ Meer communicatie met de andere wetenschappen (niet jullie fout

@feestjes)
■ O.a. prijs van waarborg, wie wat meebrengt en mee naar huis

neemt
○ Alles op (die van ons eerst), behalve de alcoholvrije dan
○ Meer alcohol
○ Geen vestiaire gedaan, maar was die optie er zelfs? Want daar staan

nu allemaal lockers.
○ Er staat nog een hoop gerief van NDW op Kobe zijn kot
○ Porter House: last minute gehoord dat we geen reservatie hadden,

volgend jaar vroeger checken
● Drankspelletjes Clubavond
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○ Niet te veel werk
○ Kaarten e.d. voorzien
○ Er zal een gratis vat zijn
○ Eventueel horen of er cantuszalen vrij zijn om een bierpongtafel te

zetten

Sport
● Water

○ Er is nog veel water over van de jobbeurs, gebruik dat eerst op
vooraleer ge nog nieuw koopt

○ Er is plat en bruis als ge wilt
● WiNA’s Jeneverbaseball

○ Wie kan met de auto rijden dinsdag of woensdag achter jenever in de
Colruyt?

■ Eens horen bij mensen in praesidium met auto
○ Inschrijvingen staan open, momenteel zijn we al met 9
○ Nog eens kijken of dit niet met troela kan

● IFK Badminton
○ 1 iemand die de tweede ronde gehaald heeft
○ 11e in totale klassement

● 12-urenloop
○ Contract gekregen (en getekend?)
○ Vergadering 24 maart

■ We dachten dat het morgen was ipv vandaag
■ Velen van de wetenschappen konden hier niet naartoe
■ We gaan een powerpoint krijgen met alle informatie op

● IFT
○ Voor een aantal kringen was de datum een probleem (9 mei)
○ We zullen zien hoeveel volk we vinden

Cultuur
● Karting

○ Genoeg Guido bonnen gevonden?
○ Nog 1: Robin VDV heeft er 1 over

● Comedy night
○ Info gekregen van Chemica
○ Dees gaat veel geld kosten
○ Weten we hoeveel mensen er van WiNA al ingeschreven zijn?
○ Nog heel veel reclame maken, zodat we hier toch iets van volk mee

krijgen
○ Samen fietsen vanaf S9, nog posten op evenement
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Scriptor
● Woordjes tegen morgen!

○ Verslagen zijn toch niet nodig, dus feestjes, cultuur en sportjes hoeven
mij niks door te sturen tegen dan

■ Dit kan er zeker nog bij, het hoeft niet per se enkel lustrum te
zijn

■ Dus toch woordjes voor iedereen

PR-Extern
● Kasteelbier deal

○ Eens doorgeven hoeveel we aangekocht hebben, zodat we die deal
kunnen fixen

● CurrVit
○ Meeting nog inplannen

PR-Intern
● Geen poster van drankspelletjesavond
● Poster van cantus der wetenschappen wordt gefixt
● Lustrum posters worden gefixt
● Geen praesidiumtaken doorgeven aan schachten

○ Echt zorgen dat dit binnen praesidium overgenomen wordt
● Sportactiviteit: kort verslagje in weekmeel

Cursus
● Calculus komt binnenkort binnen
● Ik ga om de cursussen gaan als ik eens tijd heb
● Functieactiviteit op zelfde moment als infomoment

○ Functieactiviteit start pas om 20u, infomoment is tot 18u30 max

Schachtentemmer
● Bierbowling

○ Andere groep die naast tap zat: niet handig
○ Op voorhand tapper(s) aanduiden?
○ Bierbowling op water is een ding blijkbaar
○ Wiki aanvullen (van 2007 geleden)
○ Doopwerkgroep was niet handig dat dat tegelijk was

● Casinocantus
○ Rad updaten
○ Zorg dat het in de CB geraakt

● Cantus der wetenschappen
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○ Kijk al eens voor een banner en poster
○ Andere wetenschappen gaan te traag zijn

● Guidogidsen van het DC
○ Nog een aantal gevonden in het cursuskot, die van het DC zijn

kwijtgeraakt

Varia

Milieu
● Plastieken bekers op cantus

○ Klopt niet met milieu policy
○ Zelf een aantal aankopen, zodat we die met schild enkel voor verkoop

houden en de andere voor activiteiten
○ Tegen morgen een aantal vastleggen, Victor wilt ze gaan halen

● Weer vliegjes in de kelder
○ Leer opruimen mannekes
○ Geen drank laten openstaan of eten laten staan

Lustrum
● Ja kijk nu wil ik dit ook van WiNA eigenlijk

○
● Shiften

○ @praesidium: Beschikbaarheidslijst invullen/up to date houden
■ Voor degene die het niet meer terug vinden

○ @comité: Al systeem uitgewerkt voor vrijwilligers buiten praesidium?
● Bezig met uitnodigingen voor activiteiten
● Hoe zit dit nu voor tekstjes lustrumcomité? (voor in het strakske)

○ Robin communiceert met comité

Andere
● Manon wilt haar wii bakjes terug

○ Jitse doneert haar wii, bakjes en brengt wii sports mee
○ Dan hebben we 2 wiis
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