Praesidiumvergadering
30 / 06 / 22

16 h 30 - 18 h 00

S9, Grote kelder
Aanwezig: Jitse W., Jitse V., Justine, Mats, Maarten, Jarne, Arnout, Marieke,
Camille, Tess, Kobe, Robbe A. Robbe D.
Victor Ronsyn, Kobe Bleuzé, Sibe Bleuzé, Robin Vande Vyver
Te laat:

/

Afwezig:

Thomas Roelant, Louise Geens

VOLGENDE VERGADERING:

16/09/22 - 15h00 Serafijnstraat 61, 9000 Gent

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 17/05
○ Unaniem goedgekeurd
● Lustrumevaluatie wordt nog gemaakt
● Verloop zwanenzang
○ Oud en nieuw lint bij
■ Je draagt het oude tot aan de overdracht
○ Cursussen dragen voor één avond het lint van hun voorganger
● Praesidiumjassen
○ Zijn intussen besteld
● Cantussen
○ Als je komt moet je om 20:00 opbouwen
○ Als je nog op de cantus bent tegen het einde blijf je om op te kuisen
(als je nog in de ovp bent wordt er ook verwacht dat je komt)
● Evenementen online zetten
○ Banner + beschrijving
■ Als je canva wachtwoord niet weet, mag je die resetten
■ Op canva wordt er gewerkt met de functiemails en niet
persoonlijke omdat we een beperkt aantal plaatsen hebben op
canva
■ Banners in formaat ‘facebookomslag’ niet in formaat ‘banner’
○ Website + facebook
○ Zoveel mogelijk mensen uitnodigen
○ Indien nodig, vragen aan bestuur om ticketlink aan te maken
○ Aangezien deadline voor evenementen op praesidium kalender (voor
semester 1) op 31 augustus is, gaan de evenementen wel al op de site
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komen maar nog niet allemaal met beschrijving en banner. Voor
facebook evenementen moeten banner en beschrijving wel klaar zijn
en dan ook aanpassen op de site
■ Facebook evenement moet minstens 2 weken op voorhand
online
● Wie zorgt er voor de messenger van de facebookpagina?
○ PR-Intern doet dit, ze zorgt er voor dat iedereen een antwoord krijgt op
hun vraag/bericht door de verschillende functies aan te sporen om op
het bericht te antwoorden
● Verplichte activiteiten voor praesidium
○ PV & AV
○ Clubavonden (twee uur aanwezig zijn)
■ Verplicht vanaf:
● 21:30 indien normale clubavond
● 21:00 indien themaclubavond
● 20:00 indien themaclubavond met eten
● Liefst twee uur aanwezig
● Maak geen reclame voor andere cafés zolang Kevin open
is
○ Activiteiten met shiften
■ Introductiedag, WiNA-Dag I, Pasta-Avond, Openingsfuif, Quiz,
Galabal, etc.
■ Je moet uw shift deftig kunnen uitvoeren
■ Opbouw en opkuis is ook voor iedereen, tenzij dat het anders in
de shiftenlijst staat
○ Sportactiviteiten
■ Verplichte aanwezigheid op IFT, 12UL
■ Twee sportactiviteiten per semester waar WiNA aan deelneemt,
mag ook supporteren
● Veranderen naar één sportactiviteit per semester?
○ Zorgt voor minder last op praesidium
○ Meer leden proberen te trekken door
(facebook)evenementen, reclame en posters
○ Er wordt nu toch ook niet naar de regel geluisterd
○ Sporters hebben wel graag supporters
■ Zorgen dat er volk (en dus ook praesidium)
wilt gaan is ook een optie ipv. verplicht gaan
■ Verplichten is minder efficiënt dan mensen
actief aansporen om te gaan
○ Gaan we dan ook andere activiteiten van functies
verplichten? (bv. Cultuuractiviteiten)
○ Als het toch verplicht zou zijn, maak dan in ieder
geval duidelijk dat er mensen aanwezig gaan zijn
om volk te lokken
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●

●
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●

○ We kunnen proberen met het praesidium de eerste
paar weken zo actief mogelijk naar
sportactiviteiten te gaan en daardoor leden ernaar
toe te gaan
○ Als leden niet weten dat er geen activiteit is,
kunnen we ook niet verwachten dat ze gaan
supporteren
○ sporters aanmoedigen om vrienden mee te nemen
om te supporteren
○ De regel heeft in praktijk weinig effect op
● Voor of tegen verplichting
○ Voor:
3
○ Tegen:
7
○ Onthouding: 3
● We verplichten sportactiviteiten niet meer voor
praesidium
Overdracht reminders
○ Zit zeker eens samen met je voorganger
Praesidiumweekend
○ Propraesidia is welkom vanaf zaterdagmiddag 14u
○ Uitnodigingen worden nog verstuurd
Bevriende kringen op cantussen
○ We geven bevriende kringen 3 dagen voorrang om in te schrijven voor
cantussen
Functiemails
Handleiding Gmail Praesidium
○
○ Verstuur altijd vanuit uw functiemail zodat het bestuur en eventuele
functiepartners op de hoogte blijven.
○ Mails voor de cursussen worden geregeld
WiNA-Dag I BBQ
○ We zullen een BBQ huren
○ We gaan het grasveld achter S9 reserveren mocht de studententuin
niet meer open gaan volgend jaar

Vice-Praeses
● Vorig verslag (17/05) staat nog niet op de website
○ Moet nog goedgekeurd worden op deze vergadering
● Er wordt cava voorzien voor de ereleden op de vacantus

Quaestor
● Iets betalen in opdracht van WiNA
○ Naam op achterkant van het ticket en op vakje van quaestor leggen
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● Kilometervergoeding
○ Foto van kilometerstand voor vertrek en bij aankomst of ander
bewijsmateriaal
○ Probeer het naar de winkel te gaan zoveel mogelijk te bundelen
● Niets aankopen zonder goedkeuring van de quaestor
○ Indien het boven de €50 aan onverwachte aankopen is moet dit
goedgekeurd worden door het praesidium

IT
● Privacy Policy Sport
○ Mogelijkheid om studentennummer toe te staan voor IFK Sporten/IFT
○ Op vorig verslag is dit beslist dat we dit niet doen
● Nieuwe student
○ Pagina’s op WiNA Studie
○ Pagina’s aanvullen met nieuwe mensen
■ dit is al eens op een vergadering besproken, deze personen
moeten nog gecontacteerd worden

Feest
● Openingsfuif
○ de eigenaar van de porters zit vanavond nog met de laatste kringen
samen, deze week zitten we samen om de datum te bespreken.
○ We verkopen cocktails
● Langsgaan bij gruut voor sponsordeal galabal

Sport
● Doen we nog een sporttoernooi der wetenschappen
○ Dit is zeker de bedoeling, wetenschapssenioren spreken datum af
○ Er is reeds een messengergroep aangemaakt met alle verkozen
wetenschapssportjes
● 12 Urenloop
○ Voorstel Wetenschappen + Dentalia (+ Veto?) (+ VLAK?)
○ Dit komt ons financieel ten goede
● Kajak
○ Al in tweede week plaatsen?
○ Temmer en sport bekijken onderling wat kan
● Voorstel IFK al besproken met andere praesessen Wetenschapskringen?
○ Ze leggen het voor aan hun sportjes
● Sportverbroedering met Chemica gepland dit jaar

WiNA Gent vzw - Praesidiumvergadering
4

Cultuur
● brouwerijbezoek 12€/bieralchemist 22€ (Gruut)
○ Voorkeur gaat naar een brouwerijbezoek

Scriptor
● Woordjes
○ praeses, feest, cultuur, sport en schachtentemmer
○ deadline wordt op tijd doorgegeven

PR-Extern
● Beschikbaarheden doorgegeven aan Deloitte
○ ja
● Samenzitten Currvit?
○ Wefynd heeft ook contact opgenomen met ons
○ we bekijken eerst met Currvit
○ Zelf alles doen is ook een optie
■ We hebben een mooie career
○ Bekijk de opties eens met het jobbeurscomité
● Jobbeurs datum
○ Zo snel mogelijk in gang schieten
○ zeker met concurrentie StuW
● samenwerking humo
○ Willen een nieuw magazine oprichten
○ ze weten nog van niks, we wachten op concrete ideeën
● linked-in account
○ We hebben dit, probeer het wachtwoord te resetten
Activiteitenkalender: sponsors
○ Dit wordt binnenkort gedaan
● Welkomstpakketten
○ We zijn goed opweg
○ bij Ruxandra polsen voor goodies van de GSR

PR-Intern
●

Cursus
● Mogelijkheid om de cursusverkoop buiten te doen indien goed weer en
eventueel in de multimediazaal bij slecht weer
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○ Het cursuskot is wat krap om met 3 in te staan, je kan geen meerdere
mensen tegelijk bedienen en er is daar gewoon echt geen plaats voor
300 leerlingen te laten langskomen
○ Tijdens de cursusverkoop ga je toch enorm druk bezig zijn dus dan heb
je geen tijd om te genieten van wat er rondom gebeurd
○ Binnen is praktischer doordat de cursussen in het cursuskot liggen
○ Je zit met een laptop en internet
○ We zetten ons in de gang voor het cursuskot zoals de afgelopen jaren
● Mail standaard boekhandel
○ Ze willen weten wie de nieuwe cursussen zijn, ze mogen zelf
antwoorden
● Proficiat met jullie verkiezing

Schachtentemmer
● Datum schachtenactiviteit 26/04
○ Zelfde dag als 12UL
○ We verplaatsen deze
● praesidium duidelijk maken dat ze aanwezig mogen zijn op
eerstejaarsactiviteiten, eventueel met shiften.

Varia
Milieu
● Green Office gaat mogelijks contact opnemen met ons over vorig jaar
Andere
● IFK E-Sports Mario Kart moeten we winnen, anders moet ik zevensprong
doen op een VTK-cantus
● Hoe zit het met de bierbowling eigenlijk? Is daar al nieuws van?
○ HLN zei afgeschaft HLN heeft altijd gelijk
● Todolijstjes
○ Probeer er aan te denken deze aan te vullen/ in het oog te houden
● Leeggoed
○ We brengen dit een andere keer terug
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