
Praesidiumvergadering

01 / 11 / 2022 17 h 40  -  18 h 25

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Jitse V., Justine, Tess, Mats, Kobe, Arnout, Jarne, Camille,
Thomas, Louise
Kobe Bleuzé, Sibe Bleuzé, Sarah De Souter, Dries Drofmans

Te laat:

Afwezig: Robbe A. , Maarten, Marieke, Robbe D.

VOLGENDE VERGADERING: 8/11/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 27/10

○ Puntje cultuur van het verslag halen?
■ We halen dit eraf

○ Unaniem goedgekeurd
● (Als het nog licht is de overige praesidium foto’s nemen?)

○ Het is al donker
○ Louise spreekt eens af met Robbe A en Thomas om de foto’s al in orde

te brengen
○ Praesidiumfoto op een moment dat iedereen er is

● Hoezo is het een verplichte clubavond op een feestdag
○ Dat is op voorhand op een vergadering gekomen, toen was er geen

probleem
○ Met een geldige reden moet je uiteraard niet komen

● Mensen met eigen drank op cantus
○ Alcoholische dranken mogen niet, non-alcoholische dranken wel
○ Als je het ziet, zeg er dan iets van of kom het aan bestuur zeggen

● Kunnen de vodden en handdoeken van in de kleine kelder gewassen
worden?

○ Camille doet dit
● Probeer er op te letten dat de deur van de kleine kelder steeds dicht en op

slot is
● Probeer de deadlines zoveel mogelijk te respecteren

○ Evenementen van activiteiten twee weken op voorhand
○ Deadlines voor strakskes
○ Wat als dit niet het geval is?
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■ Ad pistums uitdelen op cantussen?
● Als het meerdere keren bij dezelfde persoon voorvalt

Vice-Praeses
● Vrijdag OudeZakkenCantus

○ Restvat van doopcantus hier gebruiken?
■ We verdelen de prijs tussen doopcantus en OZC

○ Inschrijven verplicht
● 22 oktober hebben we een ereleden kroegentocht gedaan

○ Dit viel wel in de smaak: volgend jaar eventueel ook doen
○ uiteindelijk toch wel wat volk naar toe gekomen
○ we hebben wel maar 2 cafés gedaan :p

Quaestor
● Vergoeding mensen die rijden? Vorig jaar was dit een shift minder op het

evenement
○ Jetons geven of shift minder?
○ Stemming: per halfuur een jeton

■ Voor: 3
■ Tegen: 3
■ Onthouding: 5

○ Vrije keuze voor de persoon die rijdt

IT
●

Feest
● staan bakken en frituur al opnieuw in kelder?

○ Robbe D ging dit vandaag doen samen met het doopgerief, maar er is
iets tussengekomen

○ Wanneer het doopgerief gehaald wordt uit de CB nemen we dit mee
● Bidons zijn intussen uitgekuist

Sport
● Beerpong toernooi

○ wat als er iemand in het team water drinkt en iemand bier?
■ water is gratis, persoon betaalt dan 3 euro voor 2 potjes (2

pinten in de ene, 3 in de andere).
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● We houden dit op een papier aan de bar bij
○ Waarom zijn 5 pinten verplicht?

■ Dit werd op de vorige vergadering al besproken, om chaos in
het competitieve deel te vermijden doen we het zo. In het
niet-competitieve gedeelte is er geen verplichte hoeveelheid

○ hoe speel je met beurtenkaarten als je op voorhand niet weet hoeveel
beurten je zal doen? en je moet op voorhand betalen dus hoe werkt
dat?

■ we werken met poulesysteem dus er zijn een aantal beurten die
je verplicht speelt, beurtenkaart is gwn handig voor als men
achteraf nog wilt spelen, na uitschakeling

○ Wie doet de bar
■ Praesidium helpt tussen hun potjes door. Het wordt geregeld dat

er telkens praesidium niet aan het spelen
● IFT

○ Volgende week maandag, dit is verplicht voor praesidium
■ Vanaf dat je lessen gedaan zijn wordt je verwacht

○ Praesidiumkamp: hebben 4 jongens nodig en 2 meisjes (minstens)
■ Jongens: Jarne, Kobe, Thomas, Arnout
■ Meisjes: Justine, Marieke, Tess
■ Gewoon sportkledij volstaat

○ Liefst geen rugzakken meenemen, praesidium en sporters mogen de
vestiaire gratis gebruiken, supporters niet

○ Er worden hotdogs en croques verkocht
● Mogen mensen die geen lidgeld betaald hebben deelnemen aan onze eigen

sportactiviteiten? (bv. kickertoernooi en bierpong)
○ Vorig jaar waren er ook externen
○ Minstens één van de personen in een ploeg bij WiNA, de andere mag

extern zijn

Cultuur
● Morgen testquiz om 18u in de grote kelder

○ Er wordt eten besteld met zij die willen
● Omdat we met heel WiNA een secret santa doen, gaan we dan één met het

praesidium doen?
○ 2 is wel veel
○ Misschien toch wel moeilijk om het goed geregeld te krijgen
○ Stemming annulatie voor secret santa met heel WiNA

■ Voor: 9
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 2

○ De secret santa met heel WiNA gaat niet door wegens praktische
redenen.
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Scriptor
● Op het einde van vorig jaar werden de covers van de Strakskes op dun papier

geprint omdat dit goedkoper is, dit jaar is het terug dik papier maar dat is wel
duurder dan begroot. Doen we dit of niet? (Verschil ongeveer €19 per
strakske)

○ Het dikkere papier lijkt niet super nuttig te zijn, het is velen ook niet
opgevallen

○ We gaan terug op dunner papier printen
● Minder strakskes printen of strakskes uitdelen achter lessen

○ Het zijn er meer dan vorig jaar, toen waren het er 150 en deelden we
ook al uit in de lessen. Misschien toch best wat minder strakskes
printen.

PR-Extern
●

PR-Intern
● Kunnen de foto’s sneller online komen?

○ Ze worden nog ge-edit en dan komen ze zo snel mogelijk online

Cursus
● Het scherm heeft een update
● Banner komt eraan

Schachtentemmer
● Evaluatie doop gebeurt volgende week

Varia

Milieu
●

Andere
● Praesidium secret santa

○ Datum: Justine maakt een doodle
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● Kunnen we een WiNA trui voorzien?
○ Dit kan bij fabric.gent of shirt-discounter
○ Dit zou break-even draaien, iedereen betaalt gewoon zijn eigen trui
○ We kunnen ze personaliseren door een naam en voor praesidium de

functie van dat jaar
○ misschien vragen aan sponsor/Kevin voor het goedkoper te laten

uitdraaien, mits hun logo erop komt
■ wel kijken hoeveel we daar aan hebben, want extra logo’s laten

drukken maakt een trui wel duurder
○ leuke herinnering voor iedereen + meer reclame voor WiNA
○ praktisch misschien 1 jaarlijks mensen laten bestellen

■ na de doop zodat ook de nieuwe schachten er 1 kunnen hebben
○ Tess wilt hier zich gerust mee bezig houden om dit te regelen

■ Eens een voorbeeld maken en dan kunnen we vandaar verder
werken op het concept

■ Sibe stuurt een voorbeeldfoto door
● De meiplanting (liedje in stille deel) trok op niks
● Er staat shampoo in de douche boven
● Kom de schachtencontracten tekenen
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