
Praesidiumvergadering

11 / 10 / 2022 17 h 30  -  … h ...

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Robbe D., Arnout, Kobe, Maarten, Mats, Marieke, Jarne,
Thomas, Robbe A.
Victor Ronsyn

Te laat: Tess, Louise

Afwezig: Jitse V., Justine

VOLGENDE VERGADERING: 18/10/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 4/10

○ Doen we volgende vergadering
● Beiaardcantus

○ Biermeesters
■ Camille wilt als ze kan
■ Marieke, Robbe A. willen

○ Cara
■ Robbe A. fixt op zn kot

○ Hebben we al extra tickets gekregen ondertussen?
■ Yeti stuurt morgen naar FK als we nog niets hebben gekregen

● Zeus LAN
○ 21ste oktober
○ shiften draaien

■ Arnout, Robbe D., Yeti, Thomas wilt helpen
○ Yeti heeft morgen vergadering met zeus

● Pastapotten kuisen
○ Donderdagmiddag 12 uur
○ Yeti en Mats

Vice-Praeses
●
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Quaestor
● Wat doen we met de overschot blikken kasteelbier (puntje vorige vergadering)

○ 4 dozen voor kerstfeestje
○ Rest voor WiNA, we hebben het gratis gekregen

■ Nog wachten tot het gratis kasteelbier uit de kelder weg is
● Meer vergoeding voor vrijwilligers en praesidium?

○ Ik heb dit nog niet kunnen bekijken sorry
○ Voor kasteelavond en openingsfuif is het per half uur een jeton

● Op Kasteel Avond / openingsfuif betalen met shiften jetons?
○ 1 shiftjeton = 1 euro
○ Je moet dus nog opleggen als je daarmee wenst te betalen

● Wordt rondrijden voor logistiek ook vergoed
○ We bekijken het samen met de meer vergoeding voor

vrijwilligers/praesidium
○ Misschien minder shiften als je rondgereden hebt?

IT
● Studie verbeteren of eens kijken voor studium? (puntje vorige vergadering)

○ Studium werkt wel echt deftig en is handig voor studenten dat alles
voor iedereen op hetzelfde platform is

○ Hoe zou de overgang dan verlopen? Want ieder document apart
uploaden suckt…

○ STEMMING
■ VOOR:6
■ TEGEN:0
■ ONTHOUDING: 6
■ We kijken verder voor studium

● Shift aanmaken systeem is redelijk ambetant
○ gaat over tijdstip aanduiden dat niet altijd vlot werkt met de scroller

■ Je kan daar ook gewoon een tijdstip typen
● WiNA-Home bevat enkele applicaties die nu enkel voor leden maar misschien

ook voor niet-leden toegankelijk mogen zijn
○ voorstel voor leden en niet-leden:

■ ad fundum
● Dit is misschien ook wat gevaarlijk dat iedereen dit kan

zien?
○ Je hebt nog altijd een account nodig

■ cantus
■ de mol (is momenteel al zo)
■ drieman (is momenteel al zo)
■ luchtkwaliteit

○ voorstel enkel voor leden:
■ glijbaantjes
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■ foute top
■ smart controls
■ muilgraaf

● Degene die er op staan + de leden mogen er aan kunnen
○ STEMMING

■ Unaniem goedgekeurd
● Mainwebsite vinden eerstejaars niet zo duidelijk

○ Het verschil tussen het boompje menu en het gewone menu vinden ze
niet duidelijk

○ In de mainwebsite ook een link zetten direct naar de tickets
○ Een aantal gsm's kunnen niet scrollen door de menu
○ Openingsuren van cursuskot staat enkel op shop en niet op studie
○ Filters op kalender werken pas als je van maand verwisselt hebt

● Career
○ Degene die al een paar jaar niet meer sponsoren, mogen gefilterd

worden

Feest
● Kasteelavond

○ uitleg waarborg
■ 1 euro waarborg voor beker
■ 2,5 euro waarborg voor glas

○ Drankkaart voor 10 euro, kasteelbier aan 2,5 euro
■ Drankkaart zodat je niet constant moet betalen

○ Vergeet opendoeners nie
● Iedereen wordt zowel vandaag als donderdag verwacht om 9u ongeacht dat

er een pré is of niet heel praesidium moet daar staan
● Hoe zit dat met die eerdere deal met gruut

○ De deal van de goodiebags is afgerond met het brouwerijbezoek
● Hoe geraken de bidons donderdag in de twitch?

○ ik hoop met een auto anders wandel ik me een winkelkar na ovp
○ Louise en Camille gaan met een winkelkar

Sport
● IFK tafeltennis

○ Quentin en Calvin waren door naar de volgende ronde, maar werden
dan uitgeschakeld. Isabelle heeft haar groep gewonnen en is
uiteindelijk uitgeschakeld in de kwartfinale. Waren wel close matches
dus ze was bijna in de halve finale

● IFK Volleybal dames
○ We zoeken nog 1 à 2 dames om mee te doen

● IFT
○ Voetbal voorrondes: tegen VBK, VRG, ML&VEK
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Cultuur
● Testquiz 2/11 18:00

○ waar?
■ Therminal (nog reserveren)

○ Robbe A. kan niet
○ Marieke geraakt niet makkelijk in Gent

■ Eventueel een optie voor online te volgen?
○ Maarten is op reis

Scriptor
● Woordjes zijn binnen

○ Feest liefst vrijdag naar Maarten sturen
○ Morgen gaat Maarten doorsturen voor na te lezen

■ Liefst tegen de 15de nalezen, max tegen de 16de
■ 18de naar reproduct

● Vragen om permissie als er foto’s gebruikt worden
● Typ woordje in een bestand, niet in messenger bericht

PR-Extern
● Bak met friteuses ophalen op Robbe A.’s kot

○ Het kasteelbier moet ook terug geraken
○ Robbe D. gaat kijken wanneer hij kan halen

● Knaek bij de links van instagram zetten

PR-Intern
● Foto’s op posts op sociale media van niet-praesidium

○ Probeer het te vragen
○ zorg dat mensen er beetje decent opstaan

● Weekmeels laten nalezen
● Foto’s misschien wat meer filteren

○ Nu staat er vaak een hele reeks van dezelfde foto
● Nooit samengezeten met Jitse

○ Nog eens samenzitten en alles overlopen
○ Wiki van PR-intern trekt op niets

● Praesidiumfoto’s
○ Voor volgende vergadering als iedereen er is, probeer je lint zoveel

mogelijk mee te nemen naar vergaderingen
○ aparte foto’s
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Cursus
● Shiften Beiaardtickets?

○ Kijken van wanneer we de tickets hebben
○ Tickets ook meedoen op de clubavond
○ Maarten zit over de middag in de kelder, er kan een post gemaakt

worden dat ze er dan achter kunnen
● Studievaardigheden, al mensen gevonden?

○ Kobe, marieke doen het
○ We zijn het nog aan het vragen aan sarah

Schachtentemmer
● Werkgroepen Cantus (puntje vorige vergadering)

○ Als een soort verbroederingscantus dus gesloten
■ Als de werkgroepen echt geen volk vindt, kunnen we die open

doen
○ STEMMING

■ Voor: 10
■ Tegen: 2
■ Onthouding: 1

● Openingscantus (al besproken op DC vergadering)
○ Wie mag er in de schachten bak zitten? Sommige commies mochten

wel, andere niet, wat is de regeling?
■ Geen commies

○ Bierschachten: veel wisselen, helft vd tijd maar 1 schacht
● Ondertekening doopdecreet

○ Donderdag
○ Mail van gehad van DSA met planning

Varia

Milieu
●

Andere
● Veel plezier op de kasteelavond!!!!
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