Praesidiumvergadering
16 / 09 / 2022

16 h 10 - 18 h 10

Scheve Chalet
Aanwezig: Jitse W., Jitse V., Justine, Thomas, Jarne, Robbe D., Mats, Arnout,
Marieke, Tess, Maarten, Kobe, Robbe A.
Bezoekers: Robin Vande Vyver, Sibe Bleuzé, Isabelle Vanderhaegen
Te laat:
Afwezig:

Camille, Louise

VOLGENDE VERGADERING:

4/10/2023 - 17h30

S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 06/30
○ Unaniem goedgekeurd
● Introductiedag
○ Begeleiders voormiddag, idealiter zijn dit mensen van de richtingen zelf
■ Wiskunde:Camille, Sarah
■ Informatica: Robbe A., Marieke
■ Fysica: Thomas, Maarten
○ Is alles duidelijk in het draaiboek?
■ grondplan spiegelen
■ goodiebags bij cursusstand
○ De dag ervoor bereiden we alles voor
○ Wiskunde bordje
■ Mats bekijkt dit en stuurt wat hij nodig heeft
○ Materiaal terug naar S30 brengen maandag 26/09
■ Yeti en ?
■ Startuur donderdag
■ 10h
○ startuur vrijdag
■ 9h30 aan S9 of aan Ledeganck
● Shiftenlijsten
○ Voorkeuren mogen door praesidium doorgegeven worden
○ We proberen de shiftenlijst te schranken
● WiNA dag
○ Beschikbaarheden zo snel mogelijk doorgeven nadat lessenroosters
bekend zijn
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■ Wie kan er barbecueën?
● Kobe
● Maarten
● Arnout
■ Hoeveel kolen hebben we nodig?
● Maarten zijn verwarmingselement vragen
● 4 zakken kolen
■ Hoe snel koelen BBQs af?
● Waar zetten we de BBQs
● Ze zullen nog niet afgekoeld zijn. We zullen emmers
water voorzichtig over de barbecue gieten en daarna
verplaatsen.
○ Wie kan woensdag het laatste materiaal afwassen?
■ Kobe en ?
● Nog eens sturen als lessenroosters gekend zijn
■ BBQ moet ‘s ochtends gekuisd worden
○ Wie gaat er mee naar de CB tijdens de opkuis?
■ Jitse en Robbe D.
○ Snijmesjes en broodmessen
■ Jitse, Robbe D. en Robbe A nemen mee
Pasta-avond
○ Pastasaus maken op 02/10
■ Waar koken we?
● Home astrid
● een vriend van Mats laat ons binnen
■ Wie kan dit leiden?
● Jitse, Maarten
○ A3 al bezet
■ In resto
○ Cursussen werken peter en metersysteem uit
○ 04/10 moeten de laatste dingen afgewassen worden
■ wie?
● We bekijken na de bekendmaking van de lesroosters
■ samen voor de vergadering?
Herinnering: 2 weken voor je activiteit heb je best alles al af: shiftenlijst,
banner, poster, draaiboek.
○ Voor grote evenementen is hoe vroeger hoe beter
FK workshops
○ 21 september ‘s avonds
S1 welkomstfeest
○ 4 oktober
○ van 11 tot 17u
○ wij doen de bar, geef zo snel mogelijk je beschikbaarheden door
Studenten voor op de nieuwe studentenpagina
○ Marieke heeft mensen gevraagd
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○ Wiskunde: vraag eens bij Kobe en kijk eens wie er in de OC zit
Lustrumevaluatie
○ Robin kan dit niet meer doen
○ Justine doet dit uiteindelijk
Gebruik markdown op de site (voor bv. links enzo)
○ Als je niet weet hoe dat moet, ga eens kijken bij vorige berichten of
vraag het eens
Probeer met de start van het academiejaar nog eens aan de todolijstjes te
denken.
○ Je kan die openen via o.a. de drive
○ De todo’s vanuit de verslagen komen daarop
Heeft iedereen al met zijn/haar voorganger kunnen samenzitten?
○ Ja
Uitzonderingsaanvraag lidmaatschap
○ op users kan je dit makkelijk doen
○ leden die al lid zijn gaan we nog mailen
Voorstel kelder openen tijdens jaar en in vakanties sluiten
○ Er hangen camera’s aan alle uitgangen van S9 voor moest er
ingebroken worden
○ Volledig open
■ VOOR: 11
■ TEGEN: 0
■ ONTHOUDING: 3
○ Kelder is altijd open

Vice-Praeses
● Alle proffen zijn al gestuurd
● Alle ereleden krijgen een eerste attentie op WiNA-dag 1
● Ereledencertificaten zijn klaar

Quaestor
● Quaestor gratis laten cantussen?
○ Kassa moet bijgehouden worden
○ In functie
○ Stemming Quaestor gratis
■ Voor: 13
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 1
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IT
● Inhoud van de websites verdelen (Bv. Shop door cursussen, career door
pr-extern,...)
● Mails wiki
○ Ze kunnen zichzelf niet uitschrijven als ze niet kunnen inloggen
○ Kijken of we iedereen kunnen uitschrijven eens ze propraesidium zijn
● Bedrijven van de jobbeurs op de career
○ Vorige bedrijven van de jobbeurs op de career zetten
○ Vragen aan Robbe A. welke dit zijn
● Er is overal frontend *feest*
○ Database wordt weggehaald voor praesidium

Feest
● Openingsfuif
○ Camille ging nog laatste puntjes op de i zetten met die baas van
Porters/Twitch
■ Om te bekijken wat we exact mogen doen
■ Zal in het begin van het academiejaar zijn
○ zaal ligt wel vast (Twitch)
● Update galabal
○ Contract nog sluiten met gruut
○ 10 maart
○ Comitévergadering volgt
● Kasteelavond
○ Afhankelijk van contract met Kevin, maar hij is al op de hoogte
● Stuur PR-Extern voor kortingen/sponsoring
○ Zeker op tijd doen

Sport
● Beerpongtoernooi
○ Locatie
■ A3
■ Wel afronden voor 22h30
■ Op tijd aanvragen
● Sportbroekjes
○ Wanneer komen nieuwe broekjes binnen?
■ Moeten nog besteld worden
○ Voorstel om broekjes enkel uit te lenen als ze het vooraf vragen. Zo
kunnen we sneller ‘verloren broekjes’ opsporen.
■ Goed idee
■ Zet het duidelijk in de evenementen
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● Datum IFT: maandag 07/11
○ Verplichte activiteit, dus zet deze datum zeker vast in je agenda
● Promo voor supporters
○ Geen fb-evenementen aanmaken (behalve IFT, 12UL), maar
instastories dag zelf posten en enkele dagen vooraf affiche op WiNA
FB
■ Affiche op facebook zetten op voorhand
■ Toch facebook evenementen proberen aan te maken
● dit is 2 minuten extra werk als je het evenement op de
site maakt
○ Voorstel: Bij x aantal WiNA-supporters zet WiNA een bak?
■ We bekijken het per activiteit op de PV
● Kajakken tweede semester
● IFK voorstel
○ Afgeblazen door FK Sport
○ “IFK zou charme verliezen als niet elke kring tegen elkaar kan
uitkomen.”
○ Hun voorstel: neem deel aan IFK met alle Wetenschappen samen
■ Gaan we niet op in, zou betekenen dat weinig Winezen kunnen
deelnemen aan externe sportactiviteiten, noch samen kunnen
sporten.
○ Idee wordt wel onderzocht door UGent Sportcoördinator
○ yeti stuurt naar emmanuel om dit op de FK AV aan te brengen
● IFK Basketbal dames
○ We twijfelen of we genoeg volk gaan krijgen
○ Het kost ons inschrijvingsgeld dat mogelijks weggegooid zal worden
○ Vrouwen kunnen meedoen met de mannen als ze willen
● Sportpagina op de site is af

Cultuur
● Is WiNA het goede doelpubliek voor upperdare?
○ Ze gaan ook zaken voor mannen voorzien
○ Het gaat niet serieus zijn, maar wel leuk
● Secret santa
○ Voor Winezen die willen
○ Voor praesidium secret santa kijken we nog eens voor een eventueel
alternatief

Scriptor
● Vragenlijst infostrakske
○ niet super content
○ veel antwoorden zijn echt super droog en kort
○ Er komt een tweede form op messenger
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■ niet verplicht, maar voor een paar mensen wel echt aangeraden
● Is het introductiestrakske al af en nagelezen?
○ dingen die nog ontbreken
■ info skireis
■ eerstejaarsactiviteit heeft geen locatie op de site
■ mogelijks nog wat antwoorden voor de vragenlijst.
○ zelf nagelezen want ik was zelf te laat met het afwerken
■ Stuur het nog maar eens door, wie tijd heeft kan nalezen
○ maandag ga ik sturen naar reproduct om ze te laten afdrukken
● Strakske 1
○ liefst 17 oktober uit
■ een week later dan de vorige strakskes, maar is betere
spreiding
○ mensen met woordjes: deadline zondag 9 oktober
■ tip voor woordjes: het is geen verslag dat minimum x woorden
moet hebben, vermijd te lange en ingewikkelde zinnen.
■ Bepaalde activiteiten krijgen uitzondering op de deadline
○ praesidium moet nalezen tussen 10 en 15 oktober
● Nog mensen nodig voor voorpagina?
○ Blijf maar doorsturen, altijd handig

PR-Extern
● Zijn de sponsors op de site up to date?
○ Liefst zo snel mogelijk
○ Je kan ze altijd toevoegen

PR-Intern
●

Cursus
● Het was vrij laat omdat standaard boekhandel en de proffen redelijk laat zijn
○ Probeer wat sneller te zijn in het tweede semester (als standaard
boekhandel te laat is mag je hun gerust mailen/bellen)
○ Doe de zaken voor het tweede semester best voor de examens
● Zet de stock al open zodat leden niet denken dat het boek/de cursus niet
beschikbaar is
● Zijn er mensen nodig bij de leveringen maandag?
○ Niet echt
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Schachtentemmer
● Eerstejaarsactiviteiten
○ Bij welke mag praesidium aanwezig zijn?
○ Allemaal, grens ligt op alternatief van voordoop (eerstejaars
teambuilding?)
● Blokkie zijn gezelschapsspelletjes mogen we nog gebruiken voor een
eerstejaarsactiviteit

Varia
Milieu

Andere
● Praesidium brakt in hun studies volgens de ereleden :p
● Door de opkuis van vorig jaar heb ik spontane kotsneigingen bij het
ruiken/eten van augurken
● Bijnaam voor een van de robbes
○ Lootje trekken idc
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