
Praesidiumvergadering

17 / 05 / 22 17 h 30  -  20 h 50

S9, Grote kelder

Aanwezig: Kobe B., Jitse W., Sibe, Justine, Jitse V., Vincent , Maxim, Camille,
Weronika, Christopher, Jarne, Maarten, Marieke, Kobe D., Mats, Robbe
D., Louise, Thomas
Robin Vande Vyver

Te laat: Robbe A., Victor, Robin, Ellen

Afwezig:

OVERDRACHTSVERGADERING

Uittredend praesidium

Praeses
● Goedkeuring vorig verslagen 10/05 en 03/05

○ 03/05
■ Lustrumevaluatie gaan ze binnen 4 jaar niet snappen

● Robin zal een uitgebreide evaluatie uittypen samen met
de draaiboeken etc.

○ Deadline: Zondagavond 22/05
■ We gaan dit online stemmen

○ 10/05
■ Unaniem goedgekeurd

● Nu donderdag evaluatiemoment 12-urenloop voor alle kringen
○ Jarne, Karel (Chemica), Kilian (GBK) gaan normaal gezien

● Wiki aanvullen
○ Iedereen eens kijken naar hun activiteiten en functie voor deze aan te

vullen
○ We kunnen in de zomer toegang geven

● Samenzitten met Becky voor statutenwijzigingen
○ Kobe heeft een mail gestuurd met een voorlopig voorstel

Vice-Praeses
● Oudezakkencantus
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○ Leden zijn ook welkom
○ Inschrijvingen zijn verplicht!

Quaestor
● Financieel verslag

○ Frituursnackavond: net winst op eten, iets minder dan begroot
■ Bij moment van berekenen gingen we goedkoper aankopen
■ Prijs was te goedkoop
■ Eten op voorhand bestellen

● Account van WiNA bij collect & go regelen
○ Jobbeurs: het laatste bedrijf heeft eindelijk betaald
○ 12-urenloop: facturen zijn binnen, nu nog verdelen onder de

wetenschappen (zowel eten als drank)
■ Morgen komt geologica de aquarius halen

● Zet het in de gang, dan moet niemand in de kelder zijn
● Skireis

○ Samengezeten met Becky
○ Zij ging eens bellen, we moeten nog eens horen of daar iets

uitgekomen is

IT
● Privacy policy

○ Rechten sportjes veranderen op het kunnen bekijken van
studentennummers van Winezen voor IFK/IFT

■ Je moet sowieso je studentenkaart mee hebben
■ Als ze nipt toekomen, dan moet je het op voorhand vragen
■ We gaan dit niet veranderen aan de privacy policy

● Eventueel een systeem voor op te geven voor sport dat je
studentennummer kan worden meegegeven

● Wiki user pagina's vergrendelen
○ Nu staan er telefoonnummers en emails van praesidia van lang

geleden
● Robin wilt wat dingen in orde zetten voor de nieuwe IT

○ Document fixen dat Robin kan ondertekenen voor op de server te
mogen

Feest
● Was er nu iets mis met die friteuse?

○ Nee, het ging vlot
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Sport
● Kist

○ De kist staat in de chemica kelder. Deze kist zal dan na de examens
naar Veurne teruggebracht worden.

■ Ze hebben deze in augustus nodig

Cultuur
●

Scriptor
● Strakske zijn niet uitgedeeld aan eerstejaars omdat die er niet waren
● Kunnen we iets geven aan de persoon die het hele jaar de covers heeft

gemaakt?
○ Comitéleden krijgen normaal geen extra cadeautjes
○ Hij zit zelf niet in het comité dus zou het niet fair zijn naar andere

comités

PR-Extern
● Maxim gaat nog eens naar kasteelbier sturen
● Er is nog geen meeting geweest met currvit

○ Eens samen met Robbe een meeting plannen

PR-Intern
● Foto’s WiNA-dag 2 staan nog steeds niet op de website.

○ Ze staan klaar op de lustrumdrive, moeten alleen nog gepost worden
● Aftermovies kunnen ook op facebook en instagram geplaatst worden
● Probleem met “raw” foto’s opgelost?

○ Victor zal ervoor kijken

Cursus
● Laatste taak: bestelde/geleverde aantallen factuur mee nakijken

○ Ik ga deze nakijken met de fiches die ik in bezit heb.

Schachtentemmer
● Ontgroeningscertificaten

○ Victor gaat ze nog gaan afprinten
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● Lijst met schachten per jaar
○ Zodat we een overzicht hebben van mensen die mogen zwanen
○ Schachten goed zetten op het schachten platform

Varia

Milieu
● Geen beschimmelde kaas op tafel laten liggen

Lustrum
● Ligstoelen

○ Die zijn van DSA
○ Het wordt tijd dat ze weg zijn, want mensen beginnen ze te gebruiken

achter S9 om in te zitten
● Factuur van tentz

○ Robin zal nog sturen voor een paar dingen die duurder waren dan op
de offerte

● Lustrum gin
○ Er moeten nog een paar bestellingen afgewerkt worden (ophaling +

betaling)
○ Hoe bereiken we deze mensen het best (proffen en ereleden)?

■ Via mail sturen
○ Als er lustrum gin gekocht wordt, doe dit via de shop

● Gebruikte cantuspotten op tafel
○ Deze zijn van niemand
○ Uitspoelen en in de shop steken

Andere
● Ad fundummeter

○ Niet in de CB laten liggen (was vorige week wel het geval)
○ Persoon die hem meeneemt, neemt hem terug mee
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Intredend praesidium

Praeses
● Vacatures cursus x2

○ Datum deadline motivatiebrief
■ 28 juni 23:59u

● Openstellen comités
○ Dev-team

■ Voorzitter: IT
■ Maximaal: Geen limiet, enkel een limiet voor mensen die op de

server kunnen namelijk IT + Bestuur + 2 leden
○ Doopcomité

■ Voorzitter: Schachtentemmer
■ Maximaal: Schachtentemmer + Praeses + 6 leden

○ Galabalcomité
■ Voorzitter: Feestjes
■ Maximaal: Feest + Praeses + 5 leden

○ Quizcomité
■ Voorzitter: Cultuur
■ Maximaal: Cultuur + Praeses + 5 leden

○ Redactie
■ Voorzitter: Scriptor
■ Maximaal: Scriptor + Praeses + 3 leden

○ WWW-comité
■ Voorzitter: ? \
■ Maximaal: Voorzitter + Praeses + 4 leden

○ Jobbeurscomité
■ Voorzitter: PR-Extern
■ Maximaal: Nog vast te leggen op de AV wanneer

jobbeurscomité gestemd wordt voor in het huisreglement
● Voorstel: We zoeken vijf mensen, dit wordt nog gestemd

op de AV
○ Deze comités worden gestemd op de volgende AV (30 juni)
○ Er wordt nog gecommuniceerd naar de leden dat we hier mensen voor

zoeken (incl. voorzitter WWW)
● VM’s

○ Sport
■ 1 of 2?

● Kijken naar wie er opkomt is geen optie
● Er zijn al twee sporten, VM’s zijn er om te helpen als de

sportjes niet kunnen of veel hulp nodig is
● Praesidium kan helpen indien nodig en eenmalige

medewerkers zijn ook steeds een mogelijkheid
■ Aantal: 1
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● VOOR: 12
● TEGEN: 1
● ONTHOUDING: 0

○ Cursus?
■ Om shiften te draaien
■ Er is reeds interesse voor
■ Privacy policy en rechten moeten aangepast worden
■ VM zou dan bezig zijn met geldzaken, hoe hou je die dan

verantwoordelijk?
● Assisteren tijdens shiften of shiften alleen als er al

betaald is.
■ WiNA doet wel zeer veel cursusshiften (niet altijd even goed

gepland)
■ Op introductiedag een eenmalige medewerker zou wel nuttig

zijn
■ Doorheen het jaar kan er nog een VM gestemd worden indien

dit nodig blijkt
■ Voorstel: Geen VM, beter geplande shiften

● VOOR: 11
● TEGEN: 1
● ONTHOUDING: 2

○ Voor hulp kan je ook altijd naar het praesidium gaan
● Milieuverantwoordelijke

○ Ook VM dan met meer taken cfr. vergadering 10/05?
○ Voorstel: Logistieke verantwoordelijke

■ Zorgt dat handdoeken en schoteldoeken gewassen worden
■ zorgen dat functies hun rommel opkuisen
■ Iedereen kan dit doen
■ We houden het zoals het was

○ Louise is kandidaat
■ unaniem goedgekeurd

● Google workspace
○ Allemaal gmail al gekregen
○ Gedeelde drives > Praesidium 22-23
○ Mails zijn ingesteld

■ Handleiding voor verzenden van functie mails
● Staat in de praesidium drive

○ Toegang tot WiNA Gent vzw, Praesidium 22-23, Functie mappen,
Comité mappen

● Discord
○ Praesidiumdiscord

■ Iedereen zit hier al in
■ Officiële communicatie gaat via deze server
■ Er zijn ook aparte kanalen per functie

● Website

WiNA Gent vzw   -   Praesidiumvergadering
6



○ Rechten staan in orde
○ Overdrachtsrechten tot 1 juli
○ Vanaf 1 juli praesidium rechten

● Draaiboeken maken voor grote activiteiten dat praesidium werk heeft
○ Zodat praesidium weet wat er zal gebeuren/moet gebeuren
○ Zet dat zeker op tijd online

● Zet shiftenlijsten een week op voorhand online
● Contactinformatie
● 30 juni

○ 10u opkuis
○ 15u AV daarna PV
○ Verplicht aanwezig

● 1 juli
○ Zwanenzang (lintoverdracht)
○ We doen een ave confrater (misschien al eens leren ;) )

● LAN der wetenschappen
○ Robin wilt het in gang steken
○ Maarten, Thomas, Mats, Jitse V. (logistiek), Marieke  willen wel helpen
○ We proberen er dit jaar terug volk naar te krijgen, indien het volgend

jaar nog een probleem blijkt opnieuw bekijken
● Linten

○ Peterlint van Kevin vragen vanavond
■ We gaan het morgen halen

○ Voorstel: keizerlint behouden zoals het nu is: in het goud keizer sport
2022-2023 bijstikken

■ Heel veel kringen doen het op verschillende manieren
● Andere verenigingen zijn geen argument, elke vereniging

heeft zijn eigen regels rond linten
■ Flosh is bij WiNA een toonbeeld van de senior
■ Waarom geef je dan geen flosh aan iedereen die drie jaar lang

praesidium doen?
● Is het onderscheid zo groot tussen drie jaar

praesidiumervaring en drie jaar ervaring in dezelfde
functie?

● Verschil tussen drie jaar dezelfde functie en een jaar
senior is wel significant

■ Het is een vorm van appreciatie naar de keizer
■ WiNA heeft linten altijd gelijkwaardig gehouden voor alle

praesidiumleden
■ Kleur van de flosh in zilver?

● Mensen kijken niet zozeer naar de kleur van de flosh
● Wanneer er keizer in het goud opstaat valt dit ook op

■ Voorstel: Flosh
● Voor: 3
● Tegen: 6
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● Onthouding: 4
○ Linten veranderen?

■ Naam op het lint:
● Leuk dat mensen van bv. het FK je naam kennen
● Enge mensen op straat kennen je naam ook en roepen je

achterna
○ Je kan er niet voor kiezen om zonder lint naar

activiteiten te gaan
● Persoonlijker
● Lintoverdracht wordt moeilijker als er een lint wordt

neergelegd
○ Naam er uithalen en nieuwe naam laten stikken

● Mensen kunnen kiezen of ze hun bijnaam er opzetten
● Stemming

○ Voor: 9
○ Tegen: 2
○ Onthouding: 2

■ Meerdere functies op lint:
● bijstikken na 1e jaar: In dit geval blijft het lint eigendom

van het praesidiumlid en hoeft het lint bij lintneerlegging
niet teruggegeven worden. De kosten worden gedragen
door WiNA

● Linten worden vuil
● Zou goedkoper uitkomen
● Stemming:

○ Voor: 11
○ Tegen: 0
○ Onthouding: 2

● Reservaties Therminal
○ Zijn er functies die de thermi in semester 1 gaan gebruiken?

■ Niet meteen
● Kalender aanvullen met activiteiten

○ Zeker voor semester 1
○ op drive en website
○ Beschrijving op de site kan open gelaten worden (indien leeg vult de

site het vanzelf aan)
○ Semesterkalender

■ Met sponsors erop (verkopen als sponsorplaats)
■ IFK er niet op

○ Deadline: 31 augustus (semester 1), 13 december (semester 2)
● Cantussen van andere kringen

○ Beurtrol maken ipv ‘first come, first serve’-principe van dit jaar?
○ We gaan geen regels opleggen omdat dit leden zou kunnen benadelen
○ Hoffelijkheid zou wel fijn zijn (wacht even om je in te schrijven voor een

cantus zodat ook anderen een kans krijgen)
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● Kwestie grote kelder volgend jaar: altijd open of dicht tenzij er praesidium zit?
○ Leden komen minder vaak naar de kelder
○ Dicht omdat er duur gerief staat

■ Dit zou er niet moeten staan als dit ervoor zorgt dat er niet veel
mensen durven komen

○ Sturen in de chat is een drempel, en mensen antwoorden niet altijd
○ Er is ook veel materiaal dat kapot kan
○ Vroeger is er nooit gevandaliseerd/gestolen
○ Camera hangen is verboden
○ Systeem om de TV vast te hangen

■ Als je hem wilt stelen kan je hem stelen
■ Het is wel een drempel

○ Op slot is geen garantie (er is ingebroken bij Zeus)
○ Kelder gaat vuiler worden

■ Schachtjes :))
○ Stemming: kelder openen vanaf september

■ Voor: 12
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 1

● Keldersleutel Philippe terugvragen
● Meer inzetten op medewerkers om shiften te draaien op grote activiteiten

○ vergoeding van shiftpinten

Vice-Praeses
● Stilaan een mail sturen

○ begin juli herinnering voor zwanen
○ in september voor de proffen

Quaestor
● Schulden

○ https://bank.wina-gent.be/
○ Enkel praesidium kan hier op.
○ Schulden aan WiNA of onderling tussen praesidium
○ Limiet: 200 euro

■ anders wordt de quaestor boos hihi
● Jusjus boos hahaha
● Ik wil dat wel eens zien tho

○ Voor nieuw praesidium: pas vanaf 1 juli

● Cantusprijzen licht veranderen
○ €14 voor externen
○ De rest zoals het vroeger was

■ €6 per deel indien niet een volledige cantus
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■ €12 voor leden
■ €10 praesidium
■ Gratis: Praeses, vice, cantor, temmer
■ Bevriende kring: max 5 personen
■ Niet bevriend: max 3 personen
■ FK en DSA: Bevriende kring

● Betalend of niet?
○ FK en DSA wil je te vriend houden
○ Gratis zou voor meer kans op vebroedering zorgen
○ Het zijn niet zoveel mensen die per cantus kunnen

komen dus het zou voor ons weinig verschil zijn
○ Stemming: FK en DSA gratis?

■ Voor: 12
■ Tegen: 1
■ Onthouding: 0

○ Ze mogen dus gratis

IT
● Medewerkers systeem op de mainsite schrijven deze zomer
● Applicaties goed documenteren voor opvolgers
● Voor de rest zijn er genoeg issues om u (en het dev-team) een tijdje mee

bezig te houden in de zomer en volgend jaar

Feest
● Galabal samen met de andere wetenschapskringen of apart?

○ Leuke verbroedering
■ Daar zijn ook andere momenten voor (NDW,CDW)

○ organisatorisch soms moeilijker
■ taken goed verdelen

○ groter budget
■ Dan moeten we de andere kringen goed in de gaten houden
■ Willen we hier besparen?

○ Ereleden zijn eerder geïnteresseerd in enkel WiNA
○ Alleen is goed groepsgevoel
○ Stemming: alleen

■ Voor: 11
■ Tegen: 1
■ Onthouding: 1

● Galabalzaal beginnen zoeken
● Openingsfuif zaal

○ Vestiaire
■ zeer handig
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■ Porter en twitch hebben een eigen vestiaire
○ Eigen drank verkopen
○ Ze zijn aan het zoeken

● Zaal voor nacht der wetenschappen
○ Yeti stuurt naar de wetenschapssenioren

● Reservaties Delta openen februari: nuttig voor volgend jaar

Sport
● In de kast onder de microgolf zit de map van de EHBO, hierin zitten ook

verzekeringspapieren. Deze map mag je volledig meenemen naar
sportactiviteiten.

○ zelf uitprinten kan ook
● Voorstel IFK Jarne

○ Voorstel uitwerken en dan zullen we het voorleggen aan de
wetenschapssenioren en mailen naar het FK

Cultuur
●

Scriptor
● Mensen hier met artistieke contacten die mogelijks voorpagina’s willen

maken?
○ Contactpersoon van Robin C.

● Kobe wilt een rubriek schaakpuzzels maken

PR-Extern
● S5 regelen voor de jobbeurs

○ Bestuur mailt naar de decaan en maaltijdvoorzieningen eens we een
datum hebben

● Voorstel van Stuw: jobbeurs met alle wetenschappen
○ Dit zou veel winst van ons wegnemen
○ Voorstel doorsturen naar Robbe
○ Voorstel afwijzen naar StuW

■ indien dit wel doorgaat datums bespreken (ook met VTK)

PR-Intern
● Ik ga de wachtwoorden eens doorgeven :)
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Cursus
● Proffenmails zijn verstuurd
● Cursussen maken veel verlies indien niet verkocht

○ voorstel: 1e bachelor 1e semester wel voldoende bestellen
(introductiedag) en dan 2e semester en alle andere jaren 5 cursussen
in stock en de rest print on order?

■ Ik weet zelfs niet of 5 cursussen in stock nodig is overal, als je
van 20 vakken een cursus verkoopt, zijn dat nog 100 cursussen

● in orde, zet het ook zeker op het scherm dan

Schachtentemmer
● Vacantus

○ banner en evenement liefst zo snel mogelijk online
● Nadenken over oplossingen voor de schachtenverkoop

○ Werkgroepje maken om samen te zitten
■ Maarten, Robbe, Camille, DC, Justine, Jitsen

● Datum doop
○ Is dit wel een goede datum? Dinsdag en woensdag geen school dus

veel mensen zullen maandag online thuis les volgen.
■ Als ze dat genoeg op voorhand weten, zullen ze daar wel voor

naar Gent komen zeker?
○ Schachten kunnen dan wel uitrusten de dag erna. Zeker als het laat

wordt (wat elke doop tot nu toe is)
○ DC kan dan ook op gemak opruimen de dag erna en genoeg tijd om op

te ruimen zodat de kelder terug bruikbaar wordt
○ Nadoop is ook steeds een oplossing moesten schachten niet komen
○ Mensen die zich echt willen laten dopen zullen wel afkomen
○ We behouden dit

● Bierbowling
○ Aanvragen mag, voor voorschot iemand van huidig bestuur meenemen

Milieu
● Stekjesruil kan in samenwerking met GBK en chemica

Varia
● Deadline clubavond weer los laten?
● pas op 1 juli effectief in functie, vanavond verplicht clubavond?

○ Nee
● VEEL HONGER
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● duren vergaderingen altijd zo lang?
● VEEL SUCCES LORE
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ToDo
Bericht online voor de comités
Horen bij Wetenschappen voor LDW
Horen bij Zeus voor LDW
Keldersleutel Philippe terugvragen
Zaal zoeken voor het galabal
Zaal zoeken voor de openingsfuif
Naar wetenschapssenioren sturen voor de zaal van NDW
Mailen naar decaan en dienstmaaltijdvoorzieningen voor jobbeurs
datum jobbeurs kiezen
Mail StuW jobbeurs naar Robbe A. sturen
Antwoorden op StuW dat we niet meedoen met hun
Vacantus evenement online zetten
banner op het scherm voor print-on-order
Wiki user paginas vergrendelen
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