
Praesidiumvergadering

29 / 03 / 22 17 h 30  -  19 h 50

S9, Grote kelder

Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Jitse V., Vincent, Maxim, Robin, Justine, Victor,
Weronika, Christopher
Robin Vande Vyver, Maarten Van Hoecke, Robbe D’hooghe

Te laat: Jarne, Camille, Ellen

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING: 28/04/22   -   18h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 24/03

○ Zie comment bij sport
■ Dit is opgelost

○ Unaniem goedgekeurd
● PR functie-activiteit FK

○ PR-Intern + PR-Extern + Scriptor, inschrijvingslink in mail
○ 19 april, 18u30, Gravensteen

● Event functie-activiteit FK
○ Cultuur + Feest, inschrijvingslink in mail
○ 19 april, 19u, Delta

● Quaestor functie-activiteit FK ook op 19 april
○ Bestuur is aanwezig op Lustrum

● Aantal leden in de comités evaluatie
○ Eens vergaderingen met comités voor te zien of er leden nodig zijn

■ En wat er verwacht wordt van Praeses
● Onverkozen praesidium krijgt bestuursrechten?

○ Moeten momenteel al dingen voorbereiden
○ Enige oplossing is Bestuur vroeger verkiezen maar dit doen we niet

met WiNA
○ Drive kan read-only rechten geven
○ Bank is flexibel voor bepaalde mensen bepaalde rechten te geven

■ Genoeg voor voorbereiding te doen
○ Eens kijken voor naar volgend jaar toe voor bestuursverkiezingen

vroeger te doen
■ Bekijken met huidig bestuur en huidig praesidium
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● Meer draaiboeken (en eerder!)
○ Vroeger delen met het praesidium
○ Als je je samenvatting er nog eens inzet, zit daar veel meer informatie

in dan de wiki
○ Best draaiboeken vanaf het praesidium er werk aan heeft, vb. shiften

● Krijgt de rest van het bestuur ook een erelidmaatschap (bv. zilver of goud)
○ Eeuwig platina is ook wel een pak geld dat WiNA misloopt
○ Het kan ook voor vices en quaestors een jaar achter hun bestuursjaar

erelid te geven, als een soort bedanking
○ Voor levenslang is het wat moeilijk om parallel met praeses te leggen
○ Gaan we al eens bekijken met het bestuur

● Verslagen dienen om puntjes voor te bereiden, niet om discussie te voeren
○ Daar zijn vergaderingen voor

● Waarom staat de bbq nog achter S9?
○ Kobe ging daar vorige vrijdag voor kijken
○ Deze week zullen Kobe en Jitse V. afspreken

● Wie kan er de handdoeken en schotelvodden wassen?
○ Camille kan deze wassen

● Kan er iemand naar WWW rijden?
○ Maarten kan misschien wel rijden

● Neem in het vervolg lint mee naar vergadering voor praesidiumfoto
● Er staat nog veel materiaal op Kobe zijn kot

○ Kobe en Justine regelen dit
● Als leden bezig zijn dat ze bang zijn dat een activiteit brak gaat zijn, het gaat

heel goed verlopen en er zit heel veel voorbereiding in

Vice-Praeses
● Verontschuldigen ereleden

○ Heb ik al gedaan, ik ga paaseieren voorzien voor de ereleden
● Sinterklaas hebben we niet gedaan met WiNA

○ Iets voor Pasen doen
○ Eens kijken voor een paashaas kostuum?

● Opvolging verslagen
○ Puntjes voor ‘we gaan het nog bekijken’ op het volgend verslag zetten

● Doodle OZC staat online

Quaestor
● Herbruikbare bekers

○ Van NDW waren er blijkbaar 200 bedoeld om te verdelen onder de
kringen

○ Hier was zo ongeveer niemand van op de hoogte, waardoor een aantal
kringen hun deel niet moesten hebben en wij deze hebben
overgekocht
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○ In totaal hebben we er 143 overgekocht
■ Deze zijn al uitgekuist

● Gratis vaten CB
○ We hebben nog 1 vat van 50L en 1 van 20L tegoed
○ Dat van 50L kan voor themaclubavond na de paasvakantie

■ Themaclubavond dus eetactiviteit maken
○ Vanavond kan niet meer, dit moeten we op voorhand laten weten
○ Er zijn niet veel bonnen meer voor guidorolling

■ De 20L vat kan hiervoor worden gebruikt
● Op tijd laten weten aan Kevin

● Financieel verslag
○ Nacht der wetenschappen: winst is verdeeld onder de kringen, net als

de bekers
○ Karting: breakeven met dank aan Kobe

■ Kobe heeft voor de lidkaarten gezorgd
○ Verbroedering der WiNA’s: moet nog verdeeld worden
○ Subsidies: DSA is er mee bezig

● Cursusdienst
○ Stock nageteld, er ligt effectief nog heel veel
○ Inconsistentie: te weinig inkomsten voor wat er al verkocht is geweest

■ Nog uitzoeken wat hier misgegaan is
■ Eens opvragen aan bancontact wat er binnengekomen is per

dag
○ Grootste tekorten in verkoopcijfers

■ Boeken: electronics, fundamental astronomy, calculus
■ Cursussen: vastestoffysica, golven en optica

● De prof ging nog een post maken voor golven en optica
● Keukenhanddoeken en schoteldoeken

○ Nieuwe en goede
○ Een wasdraad

■ Langs 2 kanten een haakje en dan kan je dat uittrekken
■ Dan moeten ze niet over een stoel ofzo hangen
■ Dit lijkt niet enorm nodig, hang ze open tot ze droog zijn
■ Zak in de kleine kelder voor te wassen

● Schachtendiner geregeld?
○ Ik heb doorgekregen hoeveel er nog overgekocht wordt voor de

ereledenactiviteit, nu nog uitzoeken aan welke schacht we dat moeten
terugbetalen

■ Regel dat met Luca, die heeft het grootste deel georganiseerd
● Stock is nog niet in orde

○ Zorgen dat praesidium aan de stock kan
● 12-urenloop

○ Is de kost nu per kring of voor de hele wetenschappen?
■ Per kring
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■ VTK heeft een grotere tent dan wetenschappen en wij betalen 7
keer meer

● Begrotingen van activiteiten eens bekijken (Galabal en Comedynight bv.)
○ Geen begroting van comedy night
○ Verschil begroting eens bekijken met daadwerkelijke uitgaven
○ Voorbereiden op vergadering voor verdelen van verlies van comedy

night

IT
● Foto’s van de site halen

○ Zorgen dat we eraan kunnen in de admin db
● Wanneer kunnen we eens de sportresultaten erop zetten?

○ Robin zal proberen dit zo rap mogelijk proberen te fixen
● Rechten voor Justine op de Bank fixen zodat ze er al aan kan en aan de

begroting kan beginnen

Feest
● Galabal

○ Comitéleden zijn nog steeds niet allemaal ingeschreven
■ We gaan ze eens sturen

○ Herbruikbare cavaglazen
■ Cupconcept reageerde niet snel genoeg
■ We zijn ze gewoon in de Ava gaan kopen, dat wordt niet slecht

en kost ook echt drie keer niks
○ Meer cava + koffiekoeken en chocomelk gekocht

■ Hoeveel is het nu geworden qua kurkgeld?
■ 10 euro kurkgeld vanaf de 31e fles open gaat

● Kobe gaat iets proberen te regelen
○ Is er een draaiboek?

■ Is doorgestuurd naar praesidium
■ Sommige dingen zijn wel mondeling of in chat besproken dus

vraag als iets niet duidelijk is
○ Shiftenlijst staat online, om 19u vrijdag wordt praesidium gebriefd over

hoe alles zal verlopen ook en wat je exact moet doen bij je shift
■ Ik zorg nog voor papieren met instructies bij elke stand
■ Is een bonnenshift van 2 tot 3 nodig?

● Mensen die nog om 2:50 bonnen kopen, gaan daar staan
○ Laatste bonnen shift is tot 2:30

■ Justine gaat al 2 keer rijden met de auto, dus mss maar 2
shiften?

● Ellen wilt wel een shift overnemen
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■ Vestiaire tussen 3 en 3:30 voor mensen die we buiten moeten
smijten

■ Wat stelt de wc-shift voor?
● Kijken of de WC proper blijft

○ Kobe zal dit nog eens navragen
● Gaat uitgelegd worden op de briefing

○ Bonnen moeten per 5 gekocht worden
■ Kobe zal dit nog bespreken met de zaal

○ Galabalcomité was niet op de hoogte dat Lustrumcomité gratis mocht
○ Inkomshiften moeten toegang krijgen op het ticketsysteem

■ Stuur naar Robin
● Alles in orde voor drankspelletjes?

○ Ja, ik heb papieren mee om aan elke tafel iets te leggen van spelregels
(kaartspellen, online spellen, kicker drankspel, drieman, mss bierpong
maar Kevin wist niet of de zaal vrij is)

■ Herbruikbare bekers meenemen voor bierpong

Sport
● Alles in orde voor jeneverbaseball?

○ Inschrijvingen sluiten vannacht, morgen gaan we naar de Colruyt
■ Nog kijken voor een bat en een bal

○ We zullen geen troela voorzien
● Manillentornooi wordt kajak

Cultuur
● Evaluatie comedy night

○ Het was wel plezant
● Bierproeverij

○ Camille is ermee bezig

Scriptor
● Strakskes zijn verdeeld

○ Bij de informatica gaan we dit donderdag doen aangezien ze evaluatie
hadden

● Lustrumstrakske bevat behalve de info van het lustrumcomité bitter weinig
lustrum

○ Geschiedenis van WiNA?
■ Behalve losse info is er daar bitter weinig over te vinden

○ Doorgeven aan praesidium als er problemen zijn om inhoud te vinden
● Meer tijd om na te lezen inplannen

○ Stuur dan op tijd uw woordjes door
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○ Meer en vroeger zagen voor woordjes
■ Dat was een halve dag extra en is nog altijd niet genoeg eh
■ Op tijd laten weten dat mensen woordjes moeten schrijven

● Dat was omdat ik zelf niet wist dat die woordjes moesten
komen

■ Als praesidium een drukke week is, kunnen ze het moeilijk de
laatste minuut schrijven

● Wat vroeger doorgeven dat ze een woordje moeten
schrijven

● Glijbaantjes die niets met WiNA te maken hebben moeten niet in het strakske
komen

● Nog 1 strakske achter de verkiezingen
○ Deadline vroeg genoeg doorgeven
○ Tijd geven voor na te lezen / woordjes te schrijven

PR-Extern
● Vacatures site

○ Al tijd gehad om die goed te zetten?
■ Moet ik nog doen, ook voor na m'n deadline (nu vrijdag)

● Kasteelbier gefixt?
○ Ik stuur de mail volgende week

● Is de meeting met Currvit al ingepland?
○ Ik heb een berichtje gestuurd

PR-Intern
● Is er al een poster voor CDW?

○ Staat op de site
○ Is er al een Facebook evenement? Dan kunnen we beslissen wanneer

ticketverkoop open gaat en dat overal aankondigen.
■ Deze komt zo snel mogelijk online

● Zijn er lustrum posters
○ Voor de lustrumweek is er niemand op de campus
○ Robin gaat de banner verwerken naar een poster

● Morgen niet vergeten foto’s te trekken op de jenever baseball
○ Jitse is er niet dus Kobe zal ervoor kijken
○ Kobe zal het fototoestel meenemen naar z’n kot vanavond zodat het

fototoestel op campus geraakt

Cursus
● Komt calculus nu deze week toe of wanneer?

○ Ze ging normaal een update geven vanmorgen.
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■ Barbara heeft nog niets gehoord
● Als mensen WiNA merch kopen met bancontact

○ De dagverrichtingen afprinten en in de doos steken + doorsturen naar
Sibe

Schachtentemmer
● Cantus Der Wetenschappen

○ Banner en poster zijn in orde
○ Evenement staat klaar, moet gewoon eens nagekeken worden
○ Wel brak dat ik alles zelf moet doen

Varia

Milieu
● Herbruikbare cavaglazen

○ Doos meenemen naar Galabal zodat we ze achteraf terug kunnen
meenemen

Lustrum
● Zijn alle comitéleden op de hoogte van de lustrumactiviteiten

○ Groepsgesprek was aangemaakt met Robin en coördinator Catering
dus natuurlijk viel die wat uit de lucht

○ Dit ging over iets dat bovenop de planning kwam
● Merchandise

○ Ik dacht dat het plan was om eerst iedereen te laten betalen en dan te
bestellen

● Grote kelder sluiten vanaf 13 april tot en met woensdag 27 april
○ Berichtje voor de leden ook online zetten

● Praesidium briefing
○ Doodle invullen

● Commentaren direct naar Robin sturen
○ NIET naar het comité

Andere
● Wina Leuven cantust onder begeleiding van een fucking piano

○ Hun codex begint wel 2 keer opnieuw te tellen met paginanummers,
dus daar hebben wij dan weer een streepje voor

○ Die piano maakte het wel moeilijk als zij een liedje verkeerd zongen
○ Da is ook maar ene keer nu, normaal is dat ook zonder
○ keyboard != piano
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● Wilt iemand een beiaardpot?
○ Kobe wilt wel een

● Weten die last minute afzeggers al dat hun massapot in de kelder staat?
○ Laat het eens weten aan hun

● Praesidiumweekend plaats is gefixed en dit jaar hebben we wel warm water
○ Is er daar ook een Lourdesgrot?

● Blokspot: we gaan tijdens de meeting voor lustrum iemand anders
verantwoordelijk moeten stellen die daar blijft.

● Ipv naar Blauw Kotje gaan oliebollen eten op Sint-Pietersplein?
○ oliebollen zijn geen avondeten vriend

■ alsof we ons daardoor gaan laten tegenhouden
● ja
● absoluut
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