Algemene Vergadering WiNA Gent vzw
03 / 05 / 22

17 h 40 - 19 h 00

UGent, Campus Sterre, S9, Leslokaal 1.1

Aanwezigheden
Kobe Bleuzé

Bestuur / Hoogpraesidium

a

x

-

Jitse Willaert

Bestuur / Hoogpraesidium

a

x

-

Sibe Bleuzé

Bestuur / Hoogpraesidium

a

x

-

Ellen Deschacht

Praesidium (Feest)

a

x

-

Weronika Sadowska

Praesidium (Feest)

a

x

-

Vincent Verstraeten

Praesidium (Sport)

a

x

-

Jarne Verdonck

Praesidium (Sport)

a

x

-

Robin Chan

Praesidium (Scriptor)

a

x

17:53

Camille Debacker

Praesidium (Cultuur)

a

x

-

Maxim Stockmans

Praesidium (PR Extern)

a

x

-

Jitse Van Nueten

Praesidium (PR Intern)

a

x

-

Justine Dejaegher

Praesidium (Cursus)

a

x

-

Christopher Boateng

Praesidium (Cursus)

f

x

-

Victor Ronsyn

Praesidium (Schachtentemmer)

a

x

-

a = aanwezig, f = afwezig, x = stemgerechtigd

(laatste kolom: tijdstip indien later toegekomen)

Bezoekers (niet stemgerechtigd):
Robin Vande Vyver, Robbe D’hooge, Tippi Verhelle, Wout Hermans, Manon Everaert,
Louise Geens
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1. Goedkeuring vorig verslag 08/03
STEMMING: Voor, tegen of onthouding
Kobe Bleuzé

Voor

Robin Chan

Jitse Willaert

Voor

Camille Debacker

Voor

Sibe Bleuzé

Voor

Maxim Stockmans

Voor

Ellen Deschacht

Voor

Jitse Van Nueten

Voor

Weronika Sadowska

Voor

Justine Dejaegher

Voor

Vincent Verstraeten

Voor

Christopher Boateng

Jarne Verdonck

Voor

Victor Ronsyn

VOOR:
TEGEN:
ONTHOUDING:

12
0
0

=>

Voor

GOEDGEKEURD

2. Verslag + terugkoppeling Bestuursvergadering(en)
2.1 Verslag van Bestuursvergadering op 06/04/2022
Een paar puntjes worden op deze AV behandeld. De rest is besproken op de
praesidiumvergadering.

3. Agendapunten vanuit de AV
3.1 Wijziging artikel 9, tweede lid van de statuten (ivm erelidmaatschap
voor pro-bestuursleden)
Het voorstel in de uitnodiging is niet bruikbaar, zoals opgemerkt op de praesidiumvergadering.
Dit moet nog via de juridische van het FK passeren. We gaan wel al beslissen welk voorstel we
verder willen uitwerken.
Het eerste voorstel was voor het eerste jaar goud en erachter zilver te geven.
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Het tweede voorstel was voor hetzelfde te behouden na het eerste jaar vanwege juridische
zaken.
Het derde voorstel is voor de AV de mogelijkheid te geven voor een persoon een
erelidmaatschap toe te kennen. Dit zou met tweederde meerderheid zijn. Deze persoon hoeft
niet in het praesidium zitten, dit kan gelijk wie zijn. Hiervoor moet het statuut voor ereleden wel
aangepast worden zodat deze persoon erelid zou mogen worden indien deze nog student zou
zijn. Dit moet vastgelegd worden op de eerste AV van het jaar. Elk AV lid kan iemand
voordragen hiervoor. Het is niet echt nodig voor een limiet te leggen op het maximaal aantal
personen, de AV moet hiermee wel verstandig mee omgaan.
We zullen verder gaan met het derde voorstel.

3.2 Wijziging sectie 7 van het intern huisreglement (ivm gescheiden
verkiezing voor bestuur en AV)
Huidige artikels:
Deze bepalingen omtrent de verkiezingen zijn van kracht voor de verkiezingen van de leden van
het Bestuur (Hoogpraesidium) en de Algemene Vergadering (Praesidium).

Art. 7.1 Organisatie

De verkiezing van het praesidium dient jaarlijks te gebeuren.
Het uittredend Praesidium is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Zij
leggen een datum vast voor de verkiezingen en de kiesvergadering en dit minstens een maand
voor de verkiezingsdag. Het praesidium bepaalt dan ook het aantal vacatures per functie. De
datum van de kiesvergadering valt minstens vier lesdagen en maximaal twee lesweken voor de
verkiezingen.

Art. 7.2 Kiescommissie

De Algemene Vergadering stelt een kiescommissie op, bestaande uit werkelijke leden. Niemand
kan verplicht worden om deel uit te maken van deze kiescommissie. De leden van de
kiescommissie kunnen zichzelf niet langer kandidaat stellen voor een nieuw mandaat. De
Algemene Vergadering keurt de samenstelling van deze kiescommissie goed met een
tweederdemeerderheid.
De kiescommissie is verantwoordelijk voor:
●
●

het ontvangen en ontvankelijk verklaren van de kandidaturen;
de communicatie naar de kandidaten;
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●
●

het goede verloop garanderen van de verkiezingsdag;
het tellen van de stemmen.

Voorstel:
Deze bepalingen omtrent de verkiezingen zijn van kracht voor de verkiezingen van de leden van
het Bestuur (Hoogpraesidium) en de Algemene Vergadering (Praesidium). Deze verkiezingen
kunnen zowel gelijktijdig als apart gehouden worden.
7.1
[...]
Het uittredend Praesidium is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Zij
leggen de datum(s) vast voor de verkiezingsdag(en) en de kiesvergadering(en) en dit minstens
een maand voor de verkiezingsdag(en). Het praesidium bepaalt dan ook het aantal vacatures
per functie. Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Bestuur en de Algemene Vergadering, kan
éénzelfde kiesvergadering dienst doen voor beide verkiezingen. De datum(s) van de
kiesvergadering(en) valt minstens vier lesdagen en maximaal twee lesweken voor de
verkiezingsdag(en).
7.2
De Algemene Vergadering stelt een kiescommissie op, bestaande uit werkelijke leden. Bij
gelijktijdige verkiezingen voor het Bestuur en de Algemene Vergadering, kan éénzelfde
kiescommissie dienst doen voor beide verkiezingen. Niemand kan verplicht worden om deel uit
te maken van deze kiescommissie(s). De leden van de kiescommissie(s) kunnen zichzelf niet
langer kandidaat stellen voor een nieuw mandaat. De Algemene Vergadering keurt de
samenstelling van deze kiescommissie(s) goed met een tweederdemeerderheid.
[...]
Motivatie:
Dit zijn kleine aanpassingen zodat ze kunnen gesplitst worden. De handeling hierbij is dat we
zeggen dat ze gesplitst zijn en dat ze eventueel kunnen samengelegd worden. Er moet wel op
tijd beslist worden of ze apart georganiseerd worden voor de datums te kunnen vastleggen.
Hiermee kan je de verkiezingen volledig opsplitsen, zowel de kiescommissies als de datums.

STEMMING: Voor, tegen of onthouding
Kobe Bleuzé

Voor

Robin Chan

Voor

Jitse Willaert

Voor

Camille Debacker

Voor

Sibe Bleuzé

Voor

Maxim Stockmans

Voor

Ellen Deschacht

Voor

Jitse Van Nueten

Voor
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Weronika Sadowska

Voor

Justine Dejaegher

Vincent Verstraeten

Voor

Christopher Boateng

Jarne Verdonck

Voor

Victor Ronsyn

VOOR:
TEGEN:
ONTHOUDING:

13
0
0

=>

Voor

Voor

GOEDGEKEURD

3.3 Wijziging artikel 6.1 in het Intern Huisreglement (ivm dev-team)
Huidig artikel:
Art. 6.1 Dev-team

Het praesidium kan opteren om een dev-team op te richten, bestaande uit maximaal drie leden
exclusief IT en Praeses. Deze zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning van de IT bij het
ontwikkelen van de website. Het dev-team wordt samengesteld door de IT en goedgekeurd
door het praesidium met een gewone meerderheid.
Voorstel:
Zie bijlage
De stemming hiervan zal online plaatsvinden achter de aanpassingen besproken in 3.4.

3.4 Goedkeuring privacy policy
Huidige policy:
WiNA Gent verwerkt via haar site https://wina-gent.be privacy gevoelige of persoonsgegevens.
WiNA Gent besteedt veel aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens. Wij
verwerken gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens (DPDA) en de General Data Protection Regulation (GDPR).
WiNA is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In onderstaande privacyverklaring zal
uitgelegd worden waarom welke persoonsgegevens verzameld worden. We raden u aan dit
aandachtig te lezen.
De Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 19/09/2018

Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze service, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen
persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door
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u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden
verwerkt. Deze privacyverklaring is in de eerste plaats gericht op degenen die de website
gebruiken als een privépersoon of in naam van een vereniging.
De gegevens die wij verwerken bij gebruik van onze website en faciliteiten:
●
●
●
●
●
●
●

Naam, ter identificatie van het lidmaatschap.
E-mail adres, om kennis te geven van updates in verband met uw account en u te
contacteren omtrent activiteiten indien u hier voor kiest.
Gebruikersnaam, ter identificatie van het lidmaatschap.
Studierichting, ter controle van uw stamnummer.
UGent stamnummer, vereist voor uw lidmaatschap. Zie 'Verstrekte gegevens aan
derden'.
Geboortedatum, nodig gegeven voor uw lidmaatschap.
Activiteiten waarvoor u bent ingeschreven, om de organisatie te vergemakkelijken en
onze werking te verbeteren.

Indien u vragen heeft over het verwijderen van gegevens kan u ons contacteren via:
info@wina-gent.be of it@wina-gent.be.

Onze specifieke doelen
De gegevens, door u aan ons verleend, zullen enkel voor praktische doeleinden gebruikt
worden. Er zullen in geen geval gegevens doorgegeven worden aan derden zonder uw
toestemming, met uitzondering de derden hieronder vermeld.
Verstrekte gegevens aan derden
●

Faculteitenkonvent Gent: Volgende gegevens worden gedeeld:
○ Voornaam
○ Achternaam
○ UGent stamnummer
○ Geboortedatum

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke
gegevens te verminderen. We nemen met name de volgende maatregelen: Toegang tot
persoonlijke gegevens is enkel mogelijk door de bevoegde leden van het WiNA-praesidium.
Hiervoor dienen de desbetreffende personen ingelogd te zijn. Toegang tot persoonlijke
gegevens vereist het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord.
Veranderingen aan onze privacy policy
We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze
verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
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Inspectie en wijziging van uw gegevens
Voor vragen of verzoeken over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons
opnemen per e-mail via info@wina-gent.be.
Voorstel:
Zie bijlage
Wijzigingen die nog moeten gebeuren:
Toegang van data:
● PR-Extern zal aan contactinformatie van career moeten kunnen
Servertoegang:
● Toegang laten verlopen aan het einde van het werkjaar

Lidmaatschap kunnen de leden nog altijd tonen op hun eigen account of hun lidkaart. Als een lid
wilt betalen voor lidmaatschap dan zal dit moeten doorgegeven worden met iemand met
rechten of ze kunnen nog altijd online betalen.
De stemming hiervan zal online plaatsvinden achter deze aanpassingen.

3.5 Idee adviesraad
Dit is al eens voor meningen of ideeën te horen. De adviesraad zou een soort comité zijn die
bestaat uit propraesidium. Hierdoor zouden ze aan meer documenten kunnen en kan je meer
concretere vragen stellen aan propraesidium dan dat je nu kan doen.
We hebben nu al te weinig medewerkers/comitéleden voor WiNA. Hier gaan we dus
waarschijnlijk niet genoeg personen voor vinden. Als je de begroting wilt laten nalezen, vraag
het eens aan een proquaestor of hij dit ziet zitten. Dit zou mogen als het bestuur dit beslist.
Als er iets in twijfel getrokken wordt, dan kan de AV moeilijk raad vragen aangezien ze niet
zomaar documenten mogen delen. De ervaring van propraesidium kan zeker handig zijn.
Het is misschien wel nodig voor te kunnen stemmen dat bepaalde mensen toegang kunnen
krijgen tot bepaalde documenten. Dan heb je niet een adviescomité nodig voor heel het jaar
maar enkel als het nodig zou zijn dat mensen eens documenten kunnen bekijken.
We gaan eens een vergadering in te plannen met de mensen die interesse hebben voor dit
eens te bespreken.
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3.6 Bespreking opvolging comités door praeses of bestuur
Dit gaat over dat niet per se de praeses in een comité moet zitten maar gewoon een bestuurslid
(behalve het DC en Lustrum)
Dit is eens ter sprake gekomen op de PV. Er is eens naar de propraesidium gestuurd geweest
en velen hiervan hadden hier wel een positieve mening over. Dit is aan Manon, David (geen
specifieke mening), Maxime Deforche en Niels Van den Bossche gevraagd geweest.
Als de informatiedoorstroom bij het bestuur eens wat minder is in een jaar, dan is de praeses
niet op de hoogte. Het is gewoon moeilijk om een uur een vergadering te volgen en dat erachter
nog perfect kunnen uitleggen. Als praeses wil je wel alles perfect weten. Het is soms wel druk
voor de praeses en soms vallen er vergaderingen samen maar daarvoor heb je wel een vice die
je kan sturen naar de vergadering. Dan geeft de praeses ook het recht van de praeses aan de
vice op die vergadering, wat hij niet standaard heeft.
Hoeveel sneller kan je een vergadering perfect uitleggen dan de vergadering zelf volgen. Het is
wel meer gefocust want achteraf staat alles mooi bij elkaar. Als een bestuurslid aanwezig was
en je hebt het verslag van de comitévergadering dan heb je wel genoeg informatie voor het
goed te kunnen doorvertellen, zelfs als het verslag van de comitévergadering niet perfect
compleet was.
Op dit moment kan je als praeses al een bestuurslid naar een vergadering sturen in zijn plaats.
Deze aanpassing zou dus weinig nut hebben, dit is gewoon zeggen als praeses dat je niet in
het comité wilt zitten.
Voor de druk op de praeses te verminderen, moet je in het begin van het jaar ook goed
afspreken met de comités wat de praeses zal doen in het comité. Bijvoorbeeld dat hij geen
quizvragen zal maken voor de quiz, maar dan is hij wel nog steeds bij de vergaderingen.
Er is ook nog het voorstel dat heel het bestuur in elk comité zit maar er wordt verwacht dat op
elke vergadering er minstens 1 iemand is. Dan kan je zelf kiezen wie er gaat maar als het eens
financieel is, dan kunnen de praeses en de quaestor alle twee gaan. Als het maar eens een
tussentijdse vergadering is, dan kan je ook iemand anders sturen.
Dit voorstel gaat nu ook al dus het heeft weinig nut voor de statuten aan te passen. Het bestuur
mag nu ook altijd meegaan met de praeses naar een vergadering.
In het huisreglement kan het puntje bij praeses wel uitgebreid worden dat hij een bestuurslid
kan sturen of meebrengen voor een vergadering.

4. Bijlagen
4.1 Dev-team + privacy policy voorstel
WiNA Gent vzw - Algemene Vergadering
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Aanpassingen Intern Huisreglement
AV dinsdag 8 maart 2022

Art. 6.1 Dev-team
Het praesidium kan opteren om een dev-team op te richten. Deze zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning van de IT bij het ontwikkelen van de websites. Het
dev-team wordt samengesteld door de IT en goedgekeurd door het praesidium met een
gewone meerderheid. Alle leden van het dev-team moeten zich steeds schikken volgens
de Dev-team Policy in sectie 10.

Sectie 10: Policies
0.1 Privacy Policy
Art. 0.1 WiNA’s Web
Deze Privacy Policy is geldig op alle webapplicaties van WiNA. In onderstaande
lijst worden deze opgesomd.
WiNA Gent
WiNA Users
WiNA Career
WiNA Shop
WiNA Studie
WiNA Home
Lustrum
Schachtenapplicatie
WiNA CAS
WiNA Bank

wina-gent.be
users.wina-gent.be
career.wina-gent.be
shop.wina-gent.be
studie.wina-gent.be
home.wina-gent.be
lustrum.wina-gent.be
schachten.wina-gent.be
login.wina-gent.be
bank.wina-gent.be
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Elke applicatie die niet in bovenstaande lijst vermeld staat, valt niet onder de
verantwoordelijkheid van WiNA.
Art. 0.2 Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze service, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit
kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke
gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan
ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Deze privacyverklaring is in de eerste
plaats gericht op degenen die de website gebruiken als een privépersoon of in naam
van een vereniging.
De gegevens die wij verwerken bij gebruik van onze website en faciliteiten:
• Naam, ter identificatie van het lidmaatschap.
• E-mail, om kennis te geven van updates in verband met uw account en u te
contacteren omtrent activiteiten indien u hier voor kiest.
• Gebruikersnaam, ter identificatie van het lidmaatschap.
• Studierichting, ter controle van uw studentennummer.
• Studentennummer, vereist voor uw lidmaatschap. Zie ’Verstrekte gegevens
aan derden’.
• Geboortedatum, nodig gegeven voor uw lidmaatschap.
• Activiteiten waarvoor u bent ingeschreven, om de organisatie te vergemakkelijken en onze werking te verbeteren.
Art. 0.3 Onze specifieke doelen
De gegevens, door u aan ons verleend, zullen enkel voor praktische doeleinden
gebruikt worden. Er zullen in geen geval gegevens doorgegeven worden aan derden
zonder uw toestemming, met uitzondering de derden die hier worden vermeld:
• Faculteitenkonvent Gent: Volgende gegevens worden gedeeld:
– Voornaam
– Achternaam
– Studentennummer
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– Geboortedatum
Art. 0.4 Toegang tot persoonlijke data
Enkel de IT en het Hoogpraesidium heeft standaard toegang tot alle persoonlijke
data. Daarnaast hebben volgende praesidiumfuncties toegang tot bepaalde data:
• Sport: toegang tot ’sportvoorkeuren’
• Cursus: toegang tot status lidmaatschap
• PR-Intern: toegang tot het al dan niet ontvangen van de weekmeel
• PR-Extern: toegang tot het al dan niet ontvangen van de recruitment mail
Art. 0.5 Recht op opvragen en verwijderen van persoonlijke data
Elke gebruiker van een WiNA Webapplicatie heeft het recht op elk moment zijn
data op te vragen bij de IT. Daarnaast mag een gebruiker ook steeds vragen om
(een deel van) zijn data permanent te verwijderen. Hiervoor dient de gebruiker
een schriftelijk verzoek in bij het Hoogpraesidium.
Art. 0.6 Veranderingen aan onze privacy policy
We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u
aan deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele
wijzigingen.

0.2 Milieu Policy
Art. 0.1 Milieuverantwoordelijke
Elk jaar wordt er binnen WiNA iemand aangesteld als milieuverantwoordelijke.
Deze persoon zorgt er dan voor dat WiNA steeds op een milieubewuste manier
haar activiteiten organiseert. Deze persoon is steeds bereikbaar op het mailadres
milieu@wina-gent.be.
Art. 0.2 Maatregelen
Herbruikbare bekers op cantussen
WiNA zal op haar cantussen in de Canard Bizar geen plastieken wegwerpbekers

3

meer uitdelen. In de plaats daarvan maken we gebruik van herbruikbare plastieken
bekers. Je kan deze steeds verkrijgen bij het binnenkomen. Je betaalt hiervoor een
kleine bijdrage als waarborg. Lever je op het einde van de avond je beker in, dan
krijg je ook je waarborg terug.
Je kan natuurlijk ook een herbruikbare beker van WiNA aankopen. Deze zijn
gemaakt uit stevig plastiek en zijn bedrukt met het prachtige WiNA schild. Je
kan deze aanschaffen op de cantus of bij leden van het praesidium.
Glazen flesjes op activiteiten
Wanneer WiNA activiteiten organiseert in en rond S9, zal er niet gekozen worden voor vaten, een tap en wegwerpbekers. We kopen onze drank aan in handige
glazen flesjes waardoor we het afval tot een minimum beperken. Verder worden er
ook telkens herbruikbare bekers beschikbaar gesteld voor zij die dit wensen.

0.3 Dev-team Policy
Art. 0.1 Servertoegang
WiNA beheert een aantal servers waarop haar applicaties werken. De toegang tot
de servers wordt steeds verleend na expliciete goedkeuring van het Hoogpraesidium.
Hiervoor dient de persoon in kwestie eerst een intentieverklaring te ondertekenen
waarin hij verklaart de informatie bevat op deze servers niet te zullen misbruiken
en WiNA en/of leden van WiNA in diskrediet te brengen.
Alle servers zijn steeds toegankelijk voor het Hoogpraesidium en de IT.
De toegang tot (een deel van) de WiNA servers kan ook verleend worden aan
andere personen. Deze personen moeten:
• lid zijn van de vereniging;
• de nodige ervaring en kennis hebben;
• goedgekeurd worden door het Bestuur.
De toegang tot de WiNA servers is ook steeds slechts tijdelijk gedurende de periode
waarin dit noodzakelijk is. Maximaal 2 personen, exclusief IT en Hoogpraesidium,
mogen gelijktijdig toegang hebben tot de WiNA servers.
Toegang tot de server wordt steeds verleend aan de hand van een ssh-key.
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De IT houdt een lijst bij van alle personen die toegang hebben (gehad) tot (een
deel van) de WiNA servers.
Art. 0.2 Toegang tot databanken
Enkel IT en Hoogpraesidium mogen toegang hebben tot de databanken van WiNA.
Het praesidium kan door stemming bij tweederdemeerheid iemand tijdelijk toegang
geven tot de databanken indien dit nodig zou zijn.
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