
Praesidiumvergadering

4 / 10 / 2022 17 h 49  -  20 h 30

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse Willaert, Justine Dejaegher, Jitse Van Nueten, Robbe Aelbrecht,
Maarten Van Hoecke, Marieke Sinnaeve, Camille Debacker, Jarne
Verdonck, Mats Höhn, Arnout Van Kerckhoven, Thomas Roelant, Robbe
D’Hooghe, Kobe Degeetere

Bezoekers: Robin Vande Vyver, Victor Ronsyn, Sibe Bleuzé, Emilio Tena
Romero

Te laat: Louise Geens, Tess Schelfhout

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING: 11/10/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 16/9

○ Unaniem goedgekeurd
● Bedankt voor jullie goede inzet de afgelopen weken

○ Voor de leden was het altijd dik in orde
○ Iedereen heeft goed zijn best gedaan!

● Evaluatie Introductiedag
○ Shiftenlijst

■ Er waren teveel shifts bij de goodiebags voorzien, deze zijn dan
doorheen de dag herverdeeld zodat er meer shifts bij de
cursusverkoop waren.

● De volgende keer misschien de lidkaarten en goodiebags
als 1 shift zetten

■ Bij de eerste shiften geen begeleiders van de richtingen zetten
(dit durft nogal uit te lopen)

○ Voorbereiding donderdag
■ Tafels en stoelen van S30 halen was wat dubbel werk

● waarom niet de dag zelf?
○ we dachten dat het sneller ging gaan
○ volgend jaar terug gewoon op vrijdag
○ ev. bij Stad Gent bestellen ipv S30
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■ sommigen daarvan zijn minder zwaar en
groter en worden tot aan S9 gebracht

○ Goodiebags
■ Was het een verbetering tov. Guido

● Er staan niet meer veel nuttige bonnen in, en de zakken
zijn ook maar triest geworden

○ We kunnen ev. een budget vrij maken voor wat
extra’s zelf aan te kopen

● Veel werk, maar de moeite waard!
● er ontbraken bij ons wel wat drankjes en snacks
● De deadlines van de bonnen  etc. volgend jaar vroeger

leggen (bedrijven zijn vaak te laat)
○ Opbouw vrijdag

■ Er was te weinig volk op de opbouw
● Veel personen doen ook veel andere nodige dingen
● cursusdienst ev. een uurtje later laten starten, zodat zij

eerst met de opbouw kunnen starten
■ Meer leiding was welkom
■ Hulp vragen aan de werkgroepen voor opbouw?

● Dat is nu gebeurd en was zeker nodig
■ Shiften voorzien bij de opbouw

● Zo weet iedereen wat ze moeten doen bij de opbouw, en
is er minder getreuzel

■ Tent was initieel niet uitgezet
● Volgende keer wel doen
● Het was voorspelt om te regenen, en als je dan de tent

pas uithaalt worden de broodjes nat
○ Broodjes

■ Teveel broodjes besteld
● de inschatting is moeilijk te maken

■ Er was geen oplossing voor overschotten
● mooi opgelost door in een facebookgroep te zetten

■ Maken we winst op de broodjes?
● Nee, we gaan er van uit dat er een factuur komt, soms

wordt deze vergeten door de ugent
● Volgende keer vragen of het decanaat ze betaald (en ze

dan uiteraard gratis geven)
○ Bar

■ Drank was nog lauw
● Donderdagavond pas in de frigo gezet, dit was te laat

■ Kassa’s niet laten staan
● zelfs niet als je de sleutel meeneemt

○ Cursusverkoop
■ Het systeem moet herdacht worden

● meer inzetten op op voorhand bestellen
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○ Mail sturen met alle uitleg naar eerstejaars enkele
dagen/ een week voor de introductiedag

● Eerst lid maken op voorhand, en dan pas naar de
boekenverkoop sturen

○ dit kan eventueel al in het auditorium, of via de
mail op voorhand

○ Lid worden was nogal verborgen op de site, dit is
al aangepast

■ De eerstejaars luisterden niet naar ons cursussysteem,
waardoor er soms enorm veel volk stond aan te schuiven

○ Afbraak
■ De helpers worden nog vergoed (Lucas, Robin, Vincent)

○ Algemene sfeer
■ DC is goed rond gegaan

○ Regenplan
■ Was te laat doorgestuurd

○ Muziek
■ Staat niet in het draaiboek
■ Opletten met de personen die werken, dat we hen niet storen

(ev. op voorhand langs gaan in de gang)
● WiNA dag 1

○ Niet al het praesidium was aanwezig in CB
■ Is een clubavond, dus verplicht
■ Als je niet kan komen, laat het in het vervolg weten

○ Koffiekoeken in het vervolg met een kar gaan halen ipv met de auto
■ Er is altijd file rond de Sterre op dat uur, dus dan ben je sneller

te voet
○ Jammer van regen
○ BBQ was chaos, gebrek aan coördinatie en structuur

■ De hoop mensen die vlees wouden was enorm frustrerend
● In het vervolg een tafel om gebakken vlees te leggen

■ Vertraging door te weinig kolen
● Er was wel opvoorhand gevraad hoeveel kolen er besteld

moesten worden
■ Traiteur van WiNA-dag 2 naar WiNA-dag 1 wisselen?

● Komt minder brak over voor de eerstejaars en nieuwe
leden die je wilt aantrekken

● Wordt volgend jaar bekeken
■ Er stonden random mensen achter de bbq mee te barbecueën

● Kobe stond op het einde alleen
● Shiften wat langer doortrekken

■ BBQ lag niet vol
● Niet overal lagen evenveel kolen
● Alles in het oog houden is niet makkelijk

■ Kip was soms rauw
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■ De gehuurde bbq was niet zo top
● Volgende keer ergens anders huren

■ Minder kip (duurt enorm lang)
■ Groentjes en brood was niet goed georganiseerd

● Niet meer aan de bar zetten
● Volgend jaar een opschepshift voorzien
● Er is gezegd dat de groentjes op waren terwijl dit niet het

geval was
○ Er was niet goed gecommuniceerd waar de rest

van de groentjes lagen
● Komkommer en tomaat was snel op

○ De helft meer aankopen volgend jaar
● Brood in kleinere stukken snijden

○ Ook meer brood aankopen volgend jaar
■ Veggie was niet allemaal lekker

● De groenteburger is niet voor herhaling vatbaar, de
vegetarische schnitzel wel

■ Er waren mensen van de barbecue aan het eten terwijl ze de
kassa nog niet gepasseerd waren

● Borden bij de kassa leggen
● Zo kunnen enkel mensen die hun ticket laten zien een

bord nemen

○ Chocomelk in frigo over datum (de kleine brikjes) dus konden we niet
geven

■ Mini brikjes wel gemakkelijker om uit te delen
● Wel duurder

■ Drie flessen chocomelk was te weinig
○ Iedereen helpt mee bij de opkuis en blijft tot het klaar is

■ Er moesten wel enkelen naar de CB, maar dit was op voorhand
afgesproken

■ Iedereen aanzetten om te helpen (niet iedereen ziet wat er
gedaan moet worden)

■ Bierpongtafels zijn vergeten
● oppassen met schade door vocht

○ Het ticketsysteem is niet gebruikt
■ Jitse kon niet scannen

○ Mensen direct lid maken
■ Door de drukte en chaos met het scannen zijn we dit in het

begin vergeten te doen
○ Communiceer eerst in de praesidiumchat ipv andere grotere

groepschats
○ Meer input van praesidium vragen

■ Inschrijvingen waren bv vroeg gesloten
■ Alles stond wel al in het draaiboek
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● Probeer langs te gaan bij alle shiften tijdens activiteiten
○ Er is soms een gebrek aan overzicht
○ Mensen kunnen niet altijd weg van hun shift

● Sessie studievaardigheden
○ 17/10

■ 17u30 voor Wiskunde en informatica
■ 14u15 voor Fysica

○ Wie wilt uitleggen per opleiding? 1 of 2 per richting
■ Kobe hoort eens bij zijn vrienden voor fysica

○ Goed voorbereiden
■ ppt vragen aan decanaat op voorhand

● De inhoud komt vanuit de proffen, de realiteit is soms
anders

● Shiftenlijsten
○ Zijn er altijd bij elk jobje twee mensen nodig? (Bv. op WiNA dag, 2 aan

bar en 2 voor groentjes, konden elk 1 zijn…)
■ Gezelliger met 2 maar met veel tegelijk op één locatie is niet

altijd optimaal
■ Meer per locatie kijken ipv per shift

○ Er worden voor bepaalde zaken te veel shiften voorzien (bv groenten
snijden, dit kon al na 1 uur klaar zijn (als het brood er op tijd was)).

■ Moeilijk in te schatten
■ Op de moment zelf kan je altijd shiften mergen, dan moet er wel

opgelet worden dat niet steeds dezelfde personen starten met
zulke shiften

○ Shiftenlijsten 2 weken op voorhand?
■ Niet haalbaar
■ Eén week is voldoende
■ Gaan we veranderen naar één week op voorhand?

● VOOR: 15
● TEGEN: 0
● ONTHOUDING: 0
● Unaniem goedgekeurd

○ Rekening houden met PR-Intern shiften
■ Foto’s nemen tussen de shiften door
■ Camera mag ook altijd afgegeven worden aan praesidium
■ Op drukke momenten PR-Intern niet vastzetten, dat zijn de

beste momenten om foto’s te maken
● Skireis:

○ Infosessie organiseren samen met andere wetenschappen
○ Promomateriaal

■ Poster wordt doorgestuurd naar Maarten, hij gaat deze printen
● Bloedserieus

○ 24/10 in het ufo
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○ Shiften:
■ 14u15 - 16u, 16u-17u45, 17u45-19u30
■ Onthaal(1), vlinder (1), plasmapromo (2)
■ Op vrijwilligerssite zetten (beloning = goodiebag van rode kruis)

○ Louise maakt reclame
● Pasta-avond

○ Iedereen helpt bij opkuis
○ Studiepeter en meter systeem

■ Volgend jaar duidelijker vermelden dat ze zich niet voor de
pasta-avond in schrijven (en omgekeerd ook bij inschrijvingen
voor pasta-avond)

■ Moet nog wat verder uitgewerkt worden
■ Niet alle studiepeters hebben een studiekind
■ De namen van de studiepeters en kindjes gaan nog

doorgemaild worden
● studiepeters zonder kindje krijgen dan een mail dat ze er

geen hebben
■ Volgende keer vragen of ze wel effectief komen bij de

inschrijvingen
○ We hadden voldoende pasta voorgekookt, maar er is nog verder pasta

voorgekookt op de avond zelf, terwijl dit niet nodig was
○ Te veel gehakt besteld

■ Ongebakken gehakt is ingevroren
○ Saus

■ Meer vlees mocht wel
● er stond een extra kom met gehakt naast

■ Te veel
● +/- volledige pot over (halve veggie, halve vlees)

○ Saus maken
■ Vooral groentjes sneller snijden

● Het is vooral wachten op gehakt dan
■ In het vervolg duidelijker communiceren waar/wanneer we

afspreken
● niet iedereen was op de hoogte van de saus maken

○ Pastabekers waren niet top
■ Oude bekers waren beter

● deze stonden niet op de site van de ava, maar waren wel
in de winkel

● Beiaardcantus tickets
○ 28 tickets voor WiNA
○ Tickets openen morgen om 16u
○ Facebook en instagram post door Louise

● Kelders niet in orde
○ Kleine kelder

WiNA Gent vzw   -   Praesidiumvergadering
6



■ Veel leeggoed
● fanta, cola, cola zero en sprite mag door elkaar
● ice tea, bier en water moet gesorteerd worden

■ We doen dit leeggoed asap weg
○ Grote kelder

■ Veel rommel
● Neem je eigen spullen terug mee
● Spreek leden aan als ze het heel rommelig achterlaten en

je het ziet gebeuren
■ Opletten met bepaalde papieren
■ Leeg regelmatig de vuilzakken
■ Lege flesjes lokken fruitvliegjes aan
■ Hoe doen we het tot aan de doop?

● Praesidium ruimt op als ze rommel zien
● Vervallen cola in de kelder?

○ Cola uit de kleine kelder gehaald die vervallen was
○ We gaan kijken welke bak dit was, en die wordt dan gratis

● Dreft
○ Deze is meegenomen om saus te koken. Waarschijnlijk achtergelaten

daar
● PMD zakken zijn op

○ Nieuw aankopen
○ als je de laatste neemt, laat het weten

■ dan kunnen we deze aankopen
● Meer communicatie op de site

○ dan pas via socials
○ bv. kelder sluiten

● Op tijd draaiboeken lezen
○ sommige dingen zijn niet aan te passen een paar dagen op voorhand

● Deadline van bestellingen zo laat mogelijk leggen
○ meer in samenspraak met praesidium
○ De dag zelf leggen gaat ook

■ je kan nog extra inkopen doen voor de laatste inschrijvingen dan
● Betere communicatie binnen bestuur en naar praesidium
● Eetstandje voor de overschot van de croques

○ iedereen stuurt tegen morgenmiddag door wanneer ze kunnen
● LaTeX-night

○ volgende week woensdag
○ Tess, Sarah en Justine
○ Praesidium is altijd welkom
○ Kobe Bleuzé wou helpen met de templates indien nodig

● Eén van de tentjes is kapot
○ Gaan we een nieuwe aankopen?
○ Robin gaat kijken of hij er één kan regelen
○ Het tentje dat kapot is moet weg

WiNA Gent vzw   -   Praesidiumvergadering
7



■ We rijden eens naar het containerpark
● We kunnen Louise haar kaart gebruiken
● Maarten hoort eens thuis (anders mogen we aan Robin

vragen)

Vice-Praeses
● erelid kaarten

○ worden deze/volgende week geprint
○ sorry voor de vertraging!

● Krijgen voorrang op Beiaardcantus
○ Dit is elk jaar al geweest
○ Er zijn nooit super veel ereleden
○ Normaal krijgt iedereen die ingeschreven is een ticket

● Probeer praesidium meer te betrekken

Quaestor
● vrijwilligers worden weinig vergoed

○ doen wel veel
○ gaan anders niet meer veel afkomen
○ Kunnen we ze meer geven dan praesidium?

■ Praesidium doet meer→ praesidium meer geven?
● bv per halfuur een jeton geven
● stapelt wel op bij veel shiften

■ Vrijwilligers nemen werk weg van praesidium
● dan kan praesidium zich ook eens amuseren op

activiteiten
■ Korting bij inkom

● Bv korting op galabal voor vrijwilligers
● Praesidium mag sowieso gratis

■ Dit wordt tegen een volgende vergadering bekeken door Justine
● Introductiedag

○ Jetons Robin? Heeft mee cursusdienst gedaan
■ Hij heeft ice teas gekregen in de plaats

○ Jeton Sarah: duidelijke afspreken of zaken vergoed worden
■ Voor het begeleiden van de eerstejaars

● Als je de doos jetons van mijn schap haalt en laat vallen, raap ze terug op
○ Er zal op gelet worden

● Wanneer je achter de bar of ergens met een kassa staat, controleer zeer
goed!

○ Er zat een vreemde munt in de kassa die lijkt op een euro muntstuk
maar dat was het dus niet

○ Wanneer mensen met payconiq betalen moet je ook controleren of het
bedrag klopt!
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● Wat doen we met de overschot blikken kasteelbier
○ We beslissen dit op volgende vergadering

● Voor activiteiten: als je het ticketingsysteem wilt gebruiken, stuur hiervoor
naar Justine

○ Zij brengt dit dan in orde
● De financiële verslagen zijn nog niet af.

○ Het zijn drukke quaestor weken
○ Volgende week zijn ze af

IT
● WiNA-Studie verbeteren of ooit overstappen naar Studium?

○ Bespreken we volgende week
● Oplossing bij scannen van tickets zoeken, als het niet lukt

Feest
● Pinterklaas

○ Pieten mutsjes bij action voor 90c per stuk. Is hiet budget voor
■ Niet begroot
■ Kost €12,60

● VOOR: 15
● TEGEN:0
● ONTHOUDING:0

■ Goedgekeurd
● Auto

○ Auto nodig om naar winkel te gaan (kasteelbier voor kasteelavond +
ingrediënten voor cocktails voor openingsfuif)

■ Justine kan rijden, we zetten deze meteen af bij Robbe A op kot
○ Voor openingsfuif is ook een auto nodig

■ Bidons komen op Robbe A zijn kot
■ Justine kan rijden

● Kasteel avond
○ Kom verkleed
○ Wanneer mogen we binnen bij kevin voor drank in frigo’s te steken?

Wie kan helpen?
■ Robbe A gaat aan Kevin vragen of hij dit dinsdag kan doen
■ Yeti kan komen helpen

● Openingsfuif
○ Kom verkleed (duikbril is al chill)
○ Verwarrende poster

■ Niet duidelijk wat de soort activiteit is
■ Ze zijn al afgedrukt
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■ Wordt wel aangepast op de banner
○ Shiftenlijst staat klaar op de drive

Sport
● FK Sport AV (26/09)

○ Alcohol toegelaten in de kleedkamers, niet in de zalen.
○ Geen warm water meer bij het douchen in het GUSB
○ Temperatuur zwembad wordt een graad lager gezet
○ Inschrijvingsgelden IFK competities enorm gestegen.

■ Van €145 naar €225
■ We kunnen er weinig aan veranderen

● Voorstel IFK
○ Yoshi was nog niet op de hoogte van het voorstel, maar heb het

documentje die ook in de discord staat via mail naar hem verstuurd.
○ Was positief over het feit dat alle Wetenschapskringen achter het idee

staan
○ Zal besproken worden op een FK AV
○ FK sportjes waren echter niet gemotiveerd om er dit jaar aan te

beginnen…, best eens voorstellen op sport AV / praeses AV om hun
toch al aan het werk te zetten zodat het jaar erna al vlot
geïmplementeerd kan worden.

● IFK loting (3/10)
○ Ons uiteindelijk ingeschreven voor Basketbal Dames ipv Minivoetbal

Dames wegens meer interesse
○ Basket vrouwen

■ Poule: WiNA, VPPK, Politeia, ML&VEK
○ Volleybal vrouwen

■ WiNA, VGK 2, VTK 1, VLK
○ Basketbal heren

■ WiNA - VRG (voorrondematch)
■ Als we winnen spelen we tegen Lombro

○ Minivoetbal heren
■ WiNA 1 - Hermes 1
■ WiNA 2 - ML&VEK 3 (voorrondematch)

● Winnaar speelt tegen Lombro
○ Volleybal heren

■ Poule: WiNA 1, HILOK 1, Dentalia, Geologica/Veto, VRG
■ Poule: WiNA 2, VGK, Chemica, ML&VEK 1

○ Voetbal heren
■ WiNA - VGK

● IFK Tafeltennis
○ Bij mannen volzet
○ Meisjes mogen nog wel meedoen
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● IFT Voetbal voorrondes
○ Heb gisteren gevraagd wanneer de voorrondes bekend zullen gemaakt

worden, gingen het vandaag erop zetten maar is nog niet gebeurd.

Cultuur
● Quiz

○ Comitévergadering is ingepland
■ Datum testquiz wordt hiet besproken

○ Is lokaal al gereserveerd?
■ A3 tot 1:30

● Rummikub toernooi wordt voorgesteld als activiteit

Scriptor
● Deadline woordjes 9 oktober

○ Tafeltennis, Kasteelavond en openingsfuif moeten ook in strakske 1!
Schrijf dit de dag na de activiteit

● Nalezen strakske 11-15 oktober
○ Iedereen gaat min. een deel krijgen

PR-Extern
● Wie heeft er toegang tot de sponsors op de website?

○ HP, PR-Extern en IT
○ Logo van de rickroll tussen de sponsors is er afgehaald

● Is het nieuwe tekstje voor de pagina over de jobbeurs in orde?
○ Nog niet, dit wordt zo snel mogelijk in orde gebracht

● Nieuwe sponsors/logo’s voor de weekmeel in orde brengen
● Professionaliteit behouden

○ Niet zomaar dingen aan bedrijven beloven zonder daar eerst afspraken
over te maken

■ Er zijn eerst dingen doorgegeven aan bedrijven, zonder dat dit
al aangepast was

○ Haal bv. muilgraaf niet aan bij bedrijven
○ Geen easter egg bij de logo’s

■ Op de site zelf kan dit wel leuk zijn
● Informatie bij partners op career aanvullen

PR-Intern
● Zeg het de volgende keer als je de camera mee hebt naar een activiteit
● Informatie van activiteiten op maandag?
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○ Vervanger zoeken voor dringende reclame (zoals bv.
eerstejaarsactiviteiten)

■ Bespreken met heel praesidium ipv enkel hoogpraesidium
■ Inschattingsfoutje

○ Het is intussen in orde
● Geen reclame voor activiteiten van eerste dagen

○ Uiteindelijk wel goede reclame maar best iets vroeger volgende keer
● Foto’s van praesidium op de site -> niet iedereen met lint

○ Voor volgende vergadering lint meenemen
● Opletten met foto’s van het internet op posters/banners/…

○ Hiervoor kunnen we een copyright boete krijgen
○ Foto’s van de kampioenen zijn bv heel snel gecopyright
○ Er bestaan copyright vrije websites!
○ Canva elementen zijn copyright-vrij

● Er hangen bijzonder weinig posters op
○ Evenement (incl. poster en banner) moet ten laatste 2 weken op

voorhand af zijn
○ Posters op de site als pdf uploaden

● Nieuwsberichten op site
○ zelfde systeem als evenementen (door de functie zelf)

● Idee om facebookgroep met alle leden/gedoopten om uit te nodigen bij
evenementen

○ Je kan mensen van vorige WiNA evenementen uitnodigen, dus niet per
se nodig

● GDPR
○ Foto’s van leden voor reclame gebruiken
○ In het vervolg vragen
○ Een post voor als leden een foto willen laten verwijderen, ze dit kunnen

melden
● Reclame voor fysica discord in WiNA discords

○ Reclame maken voor officiële discords, niet voor anderen
● Soms staan er wat fouten in de weekmeel

○ Best praesidium laten nalezen voor je dit verstuurt

Cursus
● Lidkaarten waren verdwenen

○ Laat het weten als je iets ergens anders legt, anders krijgen cursussen
daar gezaag over

○ Dit komt slecht over
○ Leden hebben deze wel nodig voor bij reproduct
○ Ze opnieuw drukken zou duur kunnen uitvallen, want we hebben niet

zoveel kaarten meer
○ We steken de lidkaarten terug in de kassa op het einde van het

evenement
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Schachtentemmer
● Hoe waren de eerstejaars activiteiten?

○ Minder volk dan verwacht
○ Meer kijken naar wanneer lessen zijn

■ Veel eerstejaars zonder kot, dus wachten is minder
○ Komende weken wat bekijken

● Een eerstejaars is onder 18.
○ Wat doen we met activiteiten waar drank is?

■ Kasteelbier is 16+
○ Goed nakijken

■ Eventueel een systeem uitdenken als het niet goed loopt
● Kelder gesloten op 31/10

○ Zet op voorhand een berichtje op de site
● Eetstandje op cantus 101?

○ Kan praesidium helpen met eten maken?
■ Justine, Camille en Mats willen helpen

○ Hotdogs uit de kelder
○ Overschot croques?

■ Donderdag eetstandje (zie puntje bij praeses)
● Werkgroepencantus

○ In het tweede semester?
○ Vorig jaar wel beloofd?
○ We verplaatsen de discussie naar volgende week

● Blok
○ Eerstejaars zijn vooral bezig met hun studies
○ Eén dag per week een blokspot?
○ Voor toezichthouders geen effectief werk, gewoon aanwezig zijn
○ Concrete datums worden doorgestuurd

● F&S pas klaar om 19u morgen
-> experimenteren, gaan vroeger weg of zelfs later

Varia

Milieu
● plan voorzien voor eetoverschotten (sandwiches van praesidiumweekend,

broodjes van introductiedag)
○ brakke tepanyaki op onze vuurtjes met overschot vlees bbq?
○ We bespreken dit volgende week
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Andere
● De friteuse staat nog steeds op Ellen haar kot. Kan er daar iemand deze

week achter gaan?
○ Robbe A gaat dit afhalen

● kelder proper achterlaten, zeker eten en drinken
● elkaar meer updaten over alles dat we doen, zodat we niet de hele tijd vragen

aan elkaar van: Is da al gedaan?
○ Gebruik discord!

● Thomas zijn voeten doen pijn van dat springkasteel
● Grote vlag
● wij hebben honger
● HEEL VEEL HONGER

○ wij willen frieten zien wij willen frieten zien
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