
Praesidiumvergadering

27 / 10 / 2022 17 h 30  -  18 h 50

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Justine, Camille, Kobe, Robbe D., Tess, Marieke, Louise, Mats,
Arnout
Sibe Bleuzé, Gerwoud Van den Eynden, Victor Ronsyn

Te laat: Jitse V., Maarten, Thomas, Jarne, Robbe A.

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING: 1/11/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 18/10

○ Unaniem goedgekeurd
● Wie onderhoudt de lidmaatschap aanvragen?

○ Dit moet goedgekeurd worden op een bestuursvergadering
○ Het praesidium heeft dit al ingediend
○ Van de leden die geen WiNA-richting studeren moeten we nog sturen.

● RSCB
○ Vergadering met alle senioren van de CB
○ Spitbullnight 1: maandag 14 november

■ Jitse W. en Jitse V. zullen er niet op tijd zijn aangezien het FK
AV is

■ Spitbull aan €13
■ Hier moeten we op aanwezig zijn

○ Kevin zal minder zachte plastieken bekers gebruiken en meer harde
plastieken bekers. Wanneer er een vat gezet wordt zal er dan met
kannen gewerkt worden (zoals afgelopen dinsdag)

■ Bij cantussen moeten we zelf bekers meenemen, maar dit
deden we al

○ We krijgen 4 gratis vaten die we doorheen het jaar mogen zetten
○ We mogen 2 drank activiteiten per jaar doen (met eigen drank) en

eetactiviteiten zijn ongelimiteerd.
■ Als we een drank activiteit (met drank van de CB) met een zotte

actie in de CB willen doen laten we dit beter zo vroeg mogelijk
weten omdat de actie dan zotter zou kunnen zijn

○ Grote zaal
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■ Nieuwe banken zullen verstevigd worden zodat ze gebruikt
kunnen worden

● Ook de nieuwe tafels zullen verstevigd worden

Vice-Praeses
●

Quaestor
● FK senioren op cantussen (FK senioren mogen gratis cantussen bij FK

kringen maar bij ons niet)
○ Bompie doet koprol adje koprol adje
○ Eens vragen in raad der pro-senioren of dit vorige jaren ook zo was
○ Sommige kringen doen dit niet, sommige wel
○ Maarten stelt voor om dit eens aan te kaarten op een FK AV
○ Stemming FK senioren gratis op onze cantus, op gesloten cantussen

betalen deze wel omdat zij komen als WiNA en niet als senior
■ Voor: 10
■ Tegen: 3
■ Onthouding: 0

● Justine brengt zo snel mogelijk ticketjes in orde en betaalt iedereen terug

IT
● Nieuwe users

○ Mobiele app toevoegen aan startscherm en testen
■ Praesidium zou dit moeten testen zodat alles zeker in orde is

tegen dat het online komt
● Er staat een stappenplan in de discord hiervoor

■ Dit is nog in testfase dus er zal op staan dat je geen lid bent,
geen zorgen je bent lid! (data zoals lidmaatschappen moet nog
overgezet worden)

○ Profielfoto instellen en croppen testen
○ Stilhouden binnen praesidium, gewone leden moeten hier nog niet op

aangezien we nog testen en gegevens aanpassen werkt nog niet
● Praesidium kan op de users niet checken of mensen lid zijn door de nieuwe

privacy policy
○ Dit is oké, mensen kunnen ook op hun gsm naar de website gaan en

tonen dat ze lid zijn op de site.
○ Er zou misschien een optie komen dat je op de mobiele app uw lidkaart

ook kan tonen (voor de mensen die hun lidkaart niet standaard op zak
hebben)
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Feest
● Spelletjesavond

○ Deze komt straks online
● Zijn de bakken kasteelbier nu al opgehaald van Robbe zijn kot?

○ Robbe D. kan morgen achter de bakken gaan
● Bidons openingsfuif uitkuisen voor er schimmel in staat

○ Thomas zal dit in orde brengen
● Evaluatie pizza-avond

○ Lekkere pizza
○ 90 gegeten (6 minder dan vorig)
○ Ongeveer €70 korting gekregen
○ Pizza was op tijd

● Dit weekend zal er gekeken worden voor nog een galabal vergadering

Sport
● IFT Tafeltennis

○ 11e van de 15
○ Bij Niet-geklasseerden Mannen: 5e
○ Bij Niet-geklasseerden Vrouwen: 5e
○ We hadden helaas geen geklasseerden waardoor we daar ook geen

punten op scoorden (die even zwaar doorwegen als
niet-geklasseerden samen)

● IFK Volleybal Heren
○ WiNA 1

■ Verloren tegen HILOK en VRG
■ Dentalia en Geologica/Veto kwamen niet opdagen

○ WiNA 2
■ Verloren tegen ML&VEK, VGK en Politeia
■ Met onze recreanten ploeg gewonnen tegen Chemica

● IFT Voetbal Voorrondes
○ Alle wedstrijden verloren, wel goeie matchen gespeeld en goede

atmosfeer
○ We gaan niet door naar de volgende rondes
○ IFT kalender is doorgestuurd

● Beerpong toernooi 10/11/2022
○ Sportjes hebben samen gezeten om dit exact te plannen
○ Verplicht om met 2 te spelen
○ Louise, Justine en Camille willen nog steeds de croques maken
○ Neem het document eens door en als er vragen zijn stuur maar naar

de sportjes!
○ Kostprijs

■ Je betaalt per potje
■ Met beurtenkaart
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● Vier potjes bv.
● Prijs 2,5 maal het aantal beurten

○ Beurt is niet gemengd, water is wel gratis
○ 5 pinten per team verplicht (tenzij water)

● Vooraf potje betalen, niet achterafbetalen
● Bier: 0,5 euro

○ Een potje per team is 2,5 euro
○ Kan iemand de week van het beerpong toernooi met de auto rijden?

■ Robbe D.
○ Pingpongballen en bekers eens bekijken
○ Hoofdprijs lustrum gin

■ Shortjes waren goedkoper
■ Op croques wordt er ook winst gedraaid
■ Stemming hoofdprijs = lustrum gin

● Voor: 11
● Tegen: 0
● Onthouding: 2

○ Nodig je VM uit bij een sportvergadering

Cultuur
● Het is wat awkward dat er op het scherm aan het cursuskot seksspeeltjes

staan en die hangen ook overal in S9 op de affiches
● Hoe was het brouwerijbezoek

○ Er waren 4 mensen
○ De begeleider was gewoon van zijn blad aan het aflezen

● Hoe vlot het met het quizcomité?
○ Zaterdag vergadering en tegen dan zouden de vragen af moeten zijn

● Test Quiz op 02/11/2022 om 18u in de kelder
● Voorstel hoofdprijs

○ Bon van VR games voor 5 personen twv 174 euro
○ Het was awkward dat één van de hoofdprijzen niet gekozen was vorig

jaar (escape room kortingsbon)
■ Vorig jaar was de hoofdprijs een bon twv 50 euro, en dan moest

er nog best veel zelf bijgelegd worden
○ 3 mooie hoofdprijzen vinden voor de eerste 3 teams, de bon van 174

euro is wel al een mooie prijs
■ Robbe A zoekt nog verder

● Robbe A. heeft al een 15 à 20 prijzen en zal voor nog meer kijken

Scriptor
● Er staat een klein foutje in de kalender van Strakske 1
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● Strakske 2 wordt uitgegeven begin week 11, dinsdag 6 december in S9
(maandag worden ze doorgestuurd naar reproduct)

○ Tegen 28/11 woordjes doorsturen naar Maarten!
● Voorstel om de kleurplaat in het groot over de 2 binnenste pagina’s te doen

zodat mensen deze achteraf kunnen ophangen
● Schaakpuzzels wat vroeger vragen dan de dag op voorhand
● Meer haalbare puzzels, mensen voelen zich dom

○ 2 secties: pittige puzzels en puzzels voor Victor ;)

PR-Extern
● Contract deloitte is eindelijk in orde

○ We krijgen van hun een gratis vat op een clubavond
○ Deloitte zullen eens langskomen op een clubavond om wat te babbelen

en willen mee driemannen
○ Voor datum zal Justine eens kijken wanneer past met de

themaclubavonden etc. het laten weten aan Robbe A.

PR-Intern
● Mag ik de foto van de beiaardcantus op instagram zetten? Anders moet ik

gelijk aan 50 mensen vragen of het mag en ben ik volgende week nog bezig
○ Ja dit mag, ze staan ook al op de facebook van het FK en bij het

inschrijven van de beiaard, geef je die toestemming
● Nodig meer mensen uit op activiteiten. Als je niet veel WiNA vrienden hebt op

facebook, stuur vriendschapsverzoeken!

Cursus
● Wanneer stopt boekenverkoop?

○ Allerlaatste 15 november
■ Banner maken voor op het scherm

Schachtentemmer
● Doop

○ Klaarzetten cantuszaal
■ 2 corona’s tegen elkaar schuiven en op het einde van de zaal

banken zetten (de banken zijn de schachtenbak)
○ 20u afspreken buiten aan CB

● Evenementen en posters stonden veel te laat online
○ Ben ervan op de hoogte:
○ Dacht dat ik posters moest delen via canva. Niet via de site.
○ Heb drukke afgelopen 10 dagen gehad.
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● Vertrouwenspersoon
○ Robbe zal tussen de 3 opgegeven personen kiezen, deze persoon

mag geen schacht kopen!
● Mails mogelijk maken voor de schachtentemmer?

○ Robbe zal een tekst doorsturen naar het bestuur en wij sturen een mail
naar de ingeschreven feuten met de flyer etc.

● Kan er gezorgd worden dat schachten volgende week al beginnen kuisen?
○ Robbe zal eens kijken

● Oudezakkencantus?
○ De schachtentemmer kreeg een mail “PR-intern boos” omdat de

affiche niet geüpload werd, dit is voor de vice en niet voor de temmer

Varia

Milieu
● Robbe A. fixt vuilzakken (PMD)

Andere
● Reminder om jullie elke dag in te smeren ook al is het winter, jullie

actinefilamenten en microtubules zullen jullie dankbaar zijn + minder kans op
huidkanker (= nog steeds een vd dodelijkste kankers)

○ Zonnecrème met SPF
● Willen er mensen helpen met mijn koffer te legen?

○ Wat zit er in de koffer
■ Bier van de kelder en een zak met water en wafels

● Kan iedereen zijn foto aanpassen op de site
○ Breng dit zo snel mogelijk in orde!

● Veto cantus
○ Op de kalender van de DSA staat dat deze cantus 10 oktober begint

en 10 november eindigt lol
● Ruim de kelder op aub!
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