Praesidiumvergadering
28 / 04 / 22

18 h 00 - 20 h 30

S9, A3
Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Victor, Justine, Maxim, Jarne, Weronika,
Christopher, Vincent, Robin
Robin Vande Vyver, Maarten Van Hoecke, Robbe D’Hooge, Wout
Hermans, Thomas Roelant, Kobe Degeetere, Marieke Sinnaeve, Louise
Geens
Te laat:

Camille (labo)

Afwezig:

Jitse V. (ziek), Ellen

VOLGENDE VERGADERING:

03/05/22 - 17h30

S9, Grote Kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 29/03
○ Unaniem goedgekeurd
● Bestuursverkiezingen vroeger doen
○ Nog bekijken wat er moet aangepast worden om de optie te geven
voor ze los van elkaar te houden
○ Mogelijkheid maken voor de datums en de kiescommissie volledig
apart te houden
● Rest van het bestuur een jaar erelidmaatschap
○ Voorstel: Senior terug naar een jaar platina erelid en daarna goud. Vice
en quaestor naar een jaar gouden erelid en daarna zilver. Platina
(senior) en goud (vice en quaestor) kan eventueel uitgesteld worden tot
de persoon niet meer in de AV zit.
○ Kan moeilijk gedefinieerd worden in de statuten aangezien platina,
goud, etc. niet gedefinieerd zijn.
○ Er zijn ook veel andere personen die ook veel doen voor WiNA, dat
heeft niet veel te maken met bestuur
○ Het verminderen van prosenioren hun rang hebben we vroeger eruit
gehaald omdat dit financieel voor WiNA niet uitmaakt en dat dit de
statuten heel veel ingewikkelder maken. Met het advies van de
juridische van het FK hebben we dit dus levenslang hoogste rang
gedefinieerd
○ Er is ook een mogelijkheid om gewoon een bedanking te geven aan
het bestuur
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○ Eens denken over dat het nieuw AV een erelidmaatschap kan
toekennen aan iemand dat veel gedaan heeft dat jaar
UServe
○ Tijdje geleden gevraagd aan DICT of wij hier als studentenvereniging
met lokalen ook aan mogen kunnen (voor herstellingen e.d.)
○ Ze moeten hun systeem aanpassen om (vertegenwoordigers van)
studentenverenigingen toegang te geven
○ Zal bekeken worden, maar niet op korte termijn haalbaar
○ Eventueel volgend jaar de vraag eens opnieuw stellen
■ Ze zijn blijkbaar bezig met een nieuw systeem te maken
FK Praeses
○ Verkozen op AV 25 april: Emmanuel Beyer
Nabespreking Comedy Night met wetenschapskringen
○ De wetenschappen konden niet tijdens de paasvakantie en dan was
het lustrumweek
○ Er zal nog een vergadering worden gepland voor volgende week
Bespreking linten
○ Mockup
○ Als je 3 jaar praesidium doet, zit je met 3 linten en de meeste gebruik
je niet
○ Linten afnemen is dan wel moeilijker
■ Je kan die niet aan de volgende geven
■ Tenzij je het in beslag neemt tot je einde van het jaar
Wiskunde en Informatica bordjes
○ Wiskunde is kwijt, Informatica niet denk ik, er staan 3 bordjes terug in
de kelder
○ In de zomer een nieuwe schilderen
○ Oorspronkelijk het idee voor dit enkel bij de receptie te laten hangen
Tentje 9 mei
○ VVN heeft gevraagd voor een tentje te lenen op 9 mei
■ Wij zullen dit niet nodig hebben dus kunnen we ons tentje en
verlengkabels uitlenen

Vice-Praeses
● Oudezakkencantus
○ 13 mei
○ Evenement komt binnenkort online
○ Form online zetten van wie er wilt een functie doen
○ Mailadressen bijhouden van iedereen die er is
● Skireis
○ Samengezeten met geografica en chemica
○ We zouden volgend jaar de skireis samen met alle wetenschappen
doen
○ We zouden wat meer kunnen vragen als we met meer volk zijn
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○ Tom van de chemica ging eens horen bij de verschillende organisaties

Quaestor
● Financieel verslag
○ Subsidies van 2021 zijn eindelijk betaald
○ Cursusdienst: via bancontact was meer binnengekomen dan ik had
opgeschreven, dus het ontbrekende geld zit daar in
○ Comedy night: doe aub nooit meer zoiets tenzij ge het zelf organiseert
■ Als we de ontbrekende personen hadden betaald, hadden we
minder verlies
○ Jeneverbaseball: basically breakeven
○ Casinocantus: veel te veel gezopen
○ Galabal: (uitgebreid) verwerkt in feedback galabal bij feest, straks alles
in 1 keer bespreken, 1 opmerking op voorhand al: de begroting trekt op
niet veel, dat ligt grotendeels aan mij, maar ook aan het feit dat ik 3
keer niks had om mij op te baseren
○ WWW: meer dan begroot, zit in 2 zaken, namelijk het huisje dat
duurder is (zo goedkoop als in de begroting gaat niet, huisjes zijn niet
meer zo goedkoop als 3 jaar geleden) en kilometervergoeding (die is 1
keer begroot voor heel het jaar, maar voor WWW zou dit apart begroot
moeten zijn geweest)
○ Cantus der Wetenschappen: we hebben heel veel vaten opgezopen
● Cantus
○ Prijs per deel
■ Sommige mensen (vooral externen) vinden het te veel, vooral
als ze in het 2e deel toekomen en 2 delen willen blijven (nu €12)
■ Dit zullen we op 6 euro laten
○ Prijs voor externen naar 14 euro
■ Prijs per deel blijft wel 6 euro
○ Meer optreden tegen externen die niet inschrijven
○ Herbruikbare bekers: waarborg
■ €1 waarborg kan, maar dan moeten alle bekers in het oog
gehouden worden en direct opgeruimd na straffen e.d.
■ Anders staan er op het einde van de cantus mensen met 10
bekers voor mijn neus die €10 willen hebben voor waarborg die
ze niet betaald hebben, we maken zo al genoeg verlies op
cantussen
■ We zijn ook al een aantal bekers kwijt, op die manier gaan ze
niet lang meegaan
■ Zet de bekers aan de hoofdtafel ipv achteraan, zo kan niet
iedereen daaraan in het voorbij gaan
● Interne rekening
○ Aangevraagd om voor introductiedag niet via decanaat te moeten
bestellen
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○ Afgekeurd, hun voorstel is om 1 persoon met eigen studentenkaart te
sturen en te laten betalen met epurse (of WiNA bankkaart lijkt me nog
handiger)
○ Zeker op voorhand bespreken hoe je het gaat afrekenen, want als ze
op het moment zelf moeilijk doen, ben je de pineut
○ Het makkelijkste is nog steeds voor bij het decanaat te bestellen
■ Zelfs als ze het niet sponsoren, dan is het nog steeds aan
studentenprijs
● 12-urenloop
○ Toch kost per groep (dus €50 voor alle wetenschappen samen) en niet
per kring
● Algemene zaken over geld
○ Iedereen kan de boekhouding opvragen als ze willen, we hebben van
iemand commentaar gekregen dat er niet genoeg communicatie was,
mijn (/onze) oprechte excuses hiervoor
○ Er zijn ook verschuivingen gebeurd in de begroting van activiteiten die
geannuleerd zijn geweest naar andere activiteiten, dit is beslist
geweest met het HP, maar had beter gecommuniceerd/overlegd
moeten zijn
○ Er is vaak meerdere keren met de auto naar de winkel geweest voor
sommige activiteiten, let er op dat je alles in 1 keer kan gaan halen,
eventueel door vroeger op voorhand te checken wat je allemaal nodig
hebt

IT
● Robin gaat niet meer verder doen met de taken van IT
○ Jitse W. is officieel weer de voorzitter van het dev-team maar we
kunnen eens aan Marieke vragen of ze het ziet zitten om hier al wat in
te werken
● Nog een aantal zaken die niet te lang meer kunnen blijven liggen
○ WiNA Career
■ Functionaliteit naar bedrijven/studenten toe die we vroeger
hadden en die nu nog niet af is
● Contactformulier
● Knop voor mails te krijgen van de mailing lijst, misschien
zelf direct de mail te versturen van een .eml bestand dat
je upload op de site?
● Vacatures van een bedrijf die geen vacatures meer mag
plaatsen mogen niet getoond worden op de website.
● Admin panel company toont company id i.p.v. company
name & sommige knoppen zijn nog onzichtbaar
○ WiNA Studie
■ Voor de studiehulp staan nog enkele issues open die wel handig
kunnen zijn voor de volgende blokperiode
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○ WiNA Shop
■ Scanner voor niet praesidium en scanner laten werken
○ We zullen eens samenzitten met het dev-team
● GitHub
○ Rechten eens goed zetten
■ Gaat niet over mensen die te veel rechten hebben, maar over
rechten die niet hetzelfde zijn op alle repo’s, terwijl er geen
reden tot verschil is (bvb. op sommige kan ik wel mijn eigen PRs
mergen, op andere niet, dat soort dingen)
● Robin zou wel nog eens de rechten van Mollie moeten overgeven
● Privacy policy en dev-team huisreglement
○ Jitse W. en Robin gaan eens samenzitten

Feest
● Evaluatie Galabal
○ Inkom
■ Financieel: er was veel meer volk dan verwacht volgens de
begroting, dat heeft een heel stuk van de tekorten op andere
vlakken goedgemaakt
■ Scannen lukte niet bij iedereen, volgende keer op voorhand
testen
■ Wel checken dat een ticket betaald is voor je mensen binnenlaat
+ checken of iemand lid is als die een ticket koopt
○ Receptie
■ Financieel: was niet begroot, dat is een fout van de quaestor
■ Er was genoeg cava, er was wel een duidelijk verschil in smaak
■ Chips vergeten bijvullen, dus er is nog veel over
■ Het personeel van de bateau heeft ze allemaal weggesmeten
■ Financieel: de foodtruck was niet begroot en was ook niet
populair genoeg, hiervan hebben we nog 30 porties moeten
bijbetalen om aan het minimumaantal te geraken, we hebben
die wel in kortingsbonnen gekregen (nog te bevestigen), dus ze
zijn niet helemaal kwijt (quizprijs volgend jaar?) maar het is nu
wel het grootste deel van het begrotingstekort
● Mensen zijn gaan eten voor het galabal en voor te eten
was de foodtruck al redelijk laat
■ Misschien was de foodtruck beter meegevallen als we effectief
op het dek hadden kunnen staan
○ DJs
■ Financieel: DJs waren duurder dan verwacht, vooral doordat we
hun drinken betaald hebben in jetons van >€2 per stuk,
volgende keer een limiet op zetten
■ Opgevangen suggestie: Wero was goed, maar zou beter
vroeger op de avond gestaan hebben, en dan bvb. QJ als
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afsluiter, hun muziek zou beter passen op het einde van de
avond (maar was zeker ook niet slecht in het begin)
■ De boxen zijn een paar keer luider gezet had ik de indruk, dat
was eigenlijk niet nodig
■ Zatte mensen hebben tegen booth staan duwen en ene zat aan
de draaitafel te prutsen, was heel erg irritant
■ Volgende keer vragen of er niemand een spotify abonnement
heeft in het comité/praesidium
Vestiaire
■ Volgende keer op voorhand checken dat die groot genoeg is, als
er 200 man in de zaal kan, moeten er (minstens) 200
kapstokken zijn
■ Tussen 1 en 2 u. zou shift met twee best handig kunnen zijn
■ Voor volgende keer mss stickertjes met getallen erop voorzien?
Sommige doorprikte getallen waren zo gescheurd dat ze van de
kapstok vielen.
● De jassen vielen ook van de kapstokken omdat ze
allemaal op elkaar gepropt waren
WC
■ Volgend jaar kijken dat er meer WCs zijn, van 0u-2u heeft er
bijna constant een rij gestaan (geen idee van de rest van de
avond)
Zaal/personeel
■ Financieel: zaal was duurder dan verwacht, maar wel met
Sabam, personeel en DJ-apparatuur erbij in
■ Financieel: uiteindelijk nog redelijk wat korting gekregen,
namelijk toch alle flessen aan €5 kurkgeld en korting op de
barverantwoordelijke
■ Om 3u kwamen ze ineens af dat we buiten moesten, dat was
niet chill
Ontbijt
■ Financieel: niet heel het budget gebruikt, maar dat was ook niet
per se nodig
■ Sommige mensen hebben geen ontbijt gehad, de vraag is of dat
aan ons ligt of aan de personen zelf
● Het is vooral van mensen die shift hadden en die kunnen
niet weg
Algemeen
■ Financieel: shiftjetons waren, net als die voor de DJs, >€2 per
stuk, dat is veel duurder dan shiftpinten op andere activiteiten,
de winst van jetonverkoop wordt dus meer dan gecompenseerd
door verlies aan alle jetons die we uitgedeeld hebben
■ Financieel: ook posters en kilometervergoeding is een stuk meer
dan voor andere activiteiten (en was niet specifiek voor deze
activiteit extra begroot)
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■ Volgend jaar oordoppen voorzien
● Eventueel eens vragen bij een sponsor
● Gratis bij CM
○ https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie
-en-vrije-tijd/festivals/oordoppen
● 10 mei laatste themaclubavond
○ Verkiezingsuitslagen worden dan ook bekend
○ We zullen iets van frituursnacks doen

Sport
● 12 Urenloop
○ Grote shout-out naar Nathan
■ Jonathan was een beest
■ Jeffrey meest gelopen rondes
○ 6de plek, Hermes-Farma ingemaakt met 20 rondes voorsprong
○ WiNA heeft 85 rondjes met 6 man gelopen
○ Paar keer 2des en 3des in de speciale rondes
■ Zelfs eens 1ste
○ Verkoop bleek goed te verlopen en beerpong bleek succesvol te
verlopen
■ Er was wel wat verlies per spelletje
○ Wel dikke winst op burgers en kaaskroketten
○ Samenwerking met andere kringen verliep vlot
● Kajak
○ 0 inschrijvingen
■ Gewoon aflassen dan
■ Het evenement mag verwijderd worden
■ Reclame was ook wat onder lustrum verdwenen

Cultuur
● Bierproeverij
○ Nu 10 inschrijvingen
○ We willen er eigenlijk minstens 15 à 20
○ Wat doen we hiermee?
■ Eens horen bij die persoon van de bierproeverij of hij dat nog
ziet zitten en of hij voor minder zou willen doen
● Kroegentocht staat nog op de kalender (19/5)
○ Camille heeft niet veel tijd voor dit zelf te organiseren
○ We zullen dit aflassen, niemand heeft er echt bezwaar op en examens
komen dan al in zicht
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Scriptor
● ‘t Strakske V af tegen 11/05
● Woordjes binnen tegen 05/05
○ Als je je opvolger succes wil wensen, steek dan een proficiat [naam]
erin en dan pas ik dat wel aan na de verkiezingen
○ Temmer zal later zijn door ontgroening

PR-Extern
● Een meeting met currvit moet nog ingepland worden

PR-Intern
● Geen poster van kajak en bierproeverij op de site?
○ Kajak is afgelast
○ Bierproeverij is al van voor lustrum of begin lustrum geupload toen dat
evenement online kwam

Cursus
● Het huidig bestuur houdt het in het oog dat de cursusdienst kan van start
gaan voor volgend jaar
○ In samenspraak met het nieuw bestuur
○ Chris zal helpen met de eerste mails te verzenden
■ Vakken en proffen moeten gecontroleerd worden op de site

Schachtentemmer
● Guidorolling
○ Schachten wisten het te laat
○ Er liggen nog guidogidsen in het cursuskot die mee mogen
● Ontgroening
○ Een evenement maken
○ Nog eens sturen naar de schachten dat ze zelf hun doopfamillie
moeten sturen voor verkleedopdrachten
○ Stuur Sibe voor de tickets
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Varia
Milieu
●
Lustrum
● Sleutels lustrumcomité terug afgeven
○ Volgende week als de opkuis van kelder klaar is
Andere
● 2022 is het Europees jaar van de jeugd
● Victor Ronsyn

○
■ Ja het was ook niet zo getypt eh
● Evenveel fake news als de kajak
● We hebben een episch lint gekregen van Wina Leuven
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