
Praesidiumvergadering

08 / 11 / 2022 17 h 32  -  19 h 15

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Justine, Jitse V., Camille, Maarten, Marieke, Thomas, Arnout,
Mats, Louise
Gerwoud Van Den Eynden, Victor Ronsyn, Kobe Bleuzé, Sibe Bleuzé

Te laat: Jarne, Robbe A, Robbe D, Tess

Afwezig: Kobe

VOLGENDE VERGADERING: 15/11/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 01/11

○ Unaniem goedgekeurd
● Komt er terug een blokspot?

○ Justine, Louise, Tess, Thomas willen helpen
○ We sturen eens naar chemica om te bekijken hoe we het samen zullen

regelen
○ lokaal is gereserveerd door StuW

■ We kunnen enkel in de faculteitsraadszaal zitten tijdens de
openingsdagen van de ugent (wegens hun
energiebesparingsmaatregelen), de andere dagen zullen we in
S5 moeten zitten

● Staat kelders
○ Staat grote kelder

■ pizzadozen van de testquiz
■ volle vuilzakken
■ zaken van de doop
■ De vuilzak is beschimmeld
■ vuil bestek op de tafels
■ lege flessen en blikjes
■ PMD zakken
■ Het is niet de bedoeling dat schachten onze rommel opkuisen

○ Staat kleine kelder
■ Als je zaken hebt gebruikt, zet ze dan ook terug op hun plaats.

Nu zijn er ongelofelijk veel bakken met verschillende dingen in
○ Wanneer gaan we dit opruimen?
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■ Grote kelder na de vergadering
■ Kleine kelder: voor het bierpongtoernooi om 17u30

● Yeti, Maarten, Thomas, Jarne
● PV’s in een vergaderlokaal

○ Dat loopt veel efficiënter
○ Lastig met reservaties
○ Zwijg gewoon tijdens vergaderingen, dan kunnen we wel goed

vergaderen in de kelder

Vice-Praeses
●

Quaestor
● Probeer ticketjes zo snel mogelijk op het quaestorschap te leggen
● Financiële verslagen

○ Introductiedag
■ Slechter dan begroot
■ Er zijn recent nog ticketjes binnengekomen waardoor het

eindtotaal veranderd is
■ Verschil met begroting doordat er zo weinig broodjes effectief

verkocht zijn
○ EJW

■ Beter dan begroot
■ Budget is niet gebruikt omdat jeneverbaseball uiteindelijk niet is

doorgegaan
○ Pasta-avond

■ Slechter dan begroot
■ Er is teveel aangekocht, veel zaken kunnen wel later nog

gebruikt worden omdat ze ingevroren zijn
■ Veel minder mensen dan verwacht (ongeveer de helft van wat er

begroot was)
● Er is dan ook niet veel gedronken

○ Openingscantus
■ Minder opkomst dan verwacht, maar wel evenveel gedronken
■ Gelegenheidscodices waren €40 duurder dan begroot

● Vroeger waren deze niet in kleur, in het vervolg liefst
terug zwart-wit printen aangezien dit veel goedkoper is

■ 5 vaten gedronken
■ Opletten met wanneer we een vat aansluiten als we de week

erna een speciale activiteit hebben
○ Kasteelavond
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■ We hebben niets van kasteelbier moeten inkopen omdat we
heel veel gesponsord kregen + bak die we planden om aan te
kopen is niet meer aangekocht

■ Door het restvat van de openingscantus zijn we niet aan het
bedrag dat begroot was geraakt omdat mensen met restvat
amper kasteelbier zijn blijven drinken

■ Verschil van begroting dit jaar en boekhouding vorig jaar is
omdat we toen wel veel moesten aankopen

○ Openingsfuif
■ Kunnen we niet vergelijken met vorige jaren
■ Goed verkocht, goed gedaan feestjes!

● Nadoopcantus
○ Doopcomité korting
○ Eerste deel moet een deel van het DC nuchter blijven
○ Vorig jaar mocht een deel van het DC volledig gratis, toen was het ook

meer dan één deel dat ze nuchter moesten zijn
○ Later kijken naar hoeveel schachten er zijn en hoelang het duurt

■ Eens bespreken met het DC wie wilt helpen
● Zelf een printer kopen?

○ Dit is niet zo praktisch voor bv gelegenheidscodices
○ We hebben er al één, maar die werkt niet

● Drank in de boekhouding
○ momenteel wordt drank in de boekhouding gestoken bij de activiteit

waar ze is aangekocht, vaak wordt drank uiteindelijk wel nog later voor
andere activiteiten gebruikt waardoor we een vertekend beeld krijgen
van de uitgaven en inkomsten tijdens een activiteit.

○ We proberen vanaf nu telkens het aantal gedronken bakken te tellen
na een activiteit zodat we een betere boekhouding krijgen

IT
● Schachtenformulieren moeten tegen volgende week maandag verwijdert

worden
○ Ook de back up
○ Yeti en Marieke zitten hier eens voor samen

Feest
● Vanavond drankspelletjesavond

○ Geen gratis vat, want dat is enkel bij eetactiviteiten

Sport
● IFT bespreking
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○ Veel moeite om sommige sportploegen te maken, wegens vroeg
aanvangsuur en we bij normale IFK’s verschillende sporters in
meerdere teams steken

○ Misschien is het een optie om volgend jaar samen te werken met de
andere Wetenschapskringen

■ Op IFT kan je geen twee ploegen per ingeschreven groep
hebben, je hebt dan ook geen apart praesidiumkamp

■ Bekijk het volgend jaar eens opnieuw
○ Watersportbaanloop
○ Volleybal Dames

■ Forfait wegens niet voldoende sporters
○ Volleybal Heren

■ Alles verloren, slechts één volleyballer in onze ploeg (behalve
tegen blandinia!)

○ Basketbal
■ Gewonnen tegen Politeia en Blandinia, verloren tegen VLK,

VGK en HILOK
○ Zwemmen

■ Te weinig zwemmers door basketbal, laatste plaats
■ Misschien vroeger vragen, zodat mensen zeker hun zwemgerief

meenemen
○ Tafeltennis

■ Ronde 1: gewonnen tegen Chemica, verloren tegen ML&VEK,
door naar volgende ronde

■ Ronde 2: verloren tegen VTK
○ Praesidiumkamp

■ Obstacle run springkasteel
■ Verloren tegen chemica

○ Stuur de belangrijkste puntjes zeker door voor de FK AV maandag
● Nieuwe zak

○ Justine heeft een oude zak die we gratis mogen hebben
○ Yeti kan er ook nog één fixen
○ Ze sturen dit weekend een foto door

● Prijzen truitjes wassen zijn opgeslagen 🙁
○ Je kan ook wassen op de homes, dat is goedkoper

■ Probeer dit in het vervolg te doen
■ De mensen in de homes willen ook gerust anderen binnenlaten
■ Boudewijn is ‘s middags open, want daar is een resto

● Beerpongtoernooi
○ We hebben trofeeën voor de winnaars :)
○ 12 of 13 teams

■ Er is één persoon zonder lidmaatschap, we hebben gestuurd
om te vragen of de andere persoon lid is. Anders mag dit team
niet meespelen (beslist op vorige vergadering)

○ Croques en bier inkopen
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■ er liggen ook nog hotdogs in de kelder
● We verkopen dan hotdogs ipv de croques
● Sandwiches moeten dan nog ingekocht worden

■ Robbe D. rijdt met de sportjes naar de winkel
○ Praesidium dat komt wordt om 18u verwacht voor de opbouw, we doen

max. door tot 22u30
● Kickertoernooi

○ Al 4 teams, nog plaats voor 8
● IFT Minivoetbal Heren

○ WiNA 2 - ML&VEK 3: 2-3 verloren
● Waar is al het water van het IFT naar toe?

○ Er is veel water gedronken door de sporters
○ Er zijn waarschijnlijk een aantal flessen achtergelaten. Probeer er de

volgende keer op te letten zodat sporters nog water hebben.
○ Probeer het ook op tijd in te kopen

Cultuur
● Bierproefavond

○ Vorig jaar beloofd aan Tim De Roeck (afgezegd omdat het na lustrum
viel, en er toen weinig interesse was)

○ Gaan we wel voldoende volk krijgen?
■ Vraag nog eens rond bij leden of er interesse is

○ 150€ vaste prijs + een prijs per persoon
○ Huur proefglazen

■ € 0.25 / glas
○ 12€ pp

● Quiz
○ Geüpdate powerpoint eens laten nalezen door praesidium

Scriptor
● Vorige keer heeft reproduct niet gevraagd op dikker papier geprint, Maarten

heeft die toen zelf niet kunnen gaan ophalen waardoor er op de moment zelf
niets van gezegd is. De volgende keer letten we er extra op.

● Stuur zeker je glijbaantjes door, hoe meer hoe beter!

PR-Extern
●
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PR-Intern
● ik moet nog altijd te lang wachten op posters

○ Deze week moet de poster van de ballenavond nog doorgestuurd
worden

○ Sportactiviteiten en cantussen zijn vaak te laat
○ Als je posters te laat doorstuurt dan moet je ze zelf printen en

ophangen in S9
● Er hangen heel veel posters in S9 m.a.w. we hebben dus enorm veel

activiteiten
● Er is een affiche geplakt op de vloer lol

Cursus
● Cursuskot nog eens kuisen wanneer de boeken opgehaald zijn
● Hoe zorgen we ervoor dat mensen nog steeds kunnen bestellen als er geen

shiften meer zijn door de cursusdienst
○ Vorig jaar hebben de cursussen en het bestuur afwisselend shiften

gedraaid (1 per week)
○ Voorstel om tegen volgend semester te zorgen dat mensen kunnen

bestellen zonder dat er shiften zijn
○ Oplossing voor dit semester: een shift zo laat zetten en zorgen dat

mensen sturen naar bestuur@wina-gent.be voor wanneer ze kunnen
afhalen in de kelder

● Zou het een mogelijkheid zijn om pakbonnen te sorteren op inhoud?
○ Dev-team kijkt eens

Schachtentemmer
● Zet je evenementen op tijd online, zeker belangrijke zoals een doop en

nadoop
● poster doop en nadoop zijn basically hetzelfde

○ Dit was vorig jaar ook zo, het zijn dan ook praktisch dezelfde
activiteiten

● Nadoopcantus
○ eerste deel is gesloten aangezien er een verkoop is en externen hier

niet bij zijn
● Vanaf volgende week zullen schachten de kelder opnieuw kuisen

○ Let hier op dat het niet altijd een megavarkensstal is in de kelder, ze
zijn uw slaven niet!

● Er is nog afwas van de doop, kuis dit aub op.
○ Robbe zal morgen de potten van de schachtenpap opkuisen

● Aanpassen op het ticketsysteem want nu staat er €14 voor externen
● Doop evaluatie

○ Timing gedurende doop was perfect
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■ Iedere keer op voorspelde uur klaar
○ Koplampen gebruiken is handig
○ Veel variatie in strafjes, maar niet genoeg voorbereid. Strafjes op

voorhand al klaarleggen
○ Blokkie heeft pompoen vermoord 🙁
○ Iemand zat in de kelder en de medische fiches lagen hier gewoon

■ Die mocht hier eigenlijk niet zitten, in het vervolg gewoon
buitensmijten

○ Rekketjoeten niet meer doen als ze vuil zijn want DC wilt niet aan hun
benen trekken

■ Voorstel om gewoon 1 schacht te laten beginnen met trekken
○ Een schacht had zijn fietssleutel in de auto gelegd en de auto stond al

aan het citadelpark 🙁
○ Chaos aan ingang, maar het lukte
○ Mensen die de pap niet hebben opgegeten zijn niet gestraft

■ Commi’s blijven ook van de pap af anders krijg je ook een bak
pap

○ Veggiepap mag erger
○ Meer vragen per verkoop

■ 3 vragen

Varia

Milieu
● Jitse zal Louise in de facebookgroep van de green office steken

○ die bestaat dit jaar niet meer blijkbaar

Andere
● Eigen merch

○ Sowieso minstens break-even
○ Met een form werken waar ze alles kunnen ingeven hiervoor en een

deadline tot wanneer je deze kan bestellen
○ Tess stuurt een kleurenpalet door en volgende week beslissen we de

kleur
○ Tess stuurt een link door en iedereen bekijkt dit tegen volgende week!

● kerstversiering voor in kelder
○ Mensen die een kerstboom hebben mogen deze meenemen als je dat

wilt
● Blijf zitten om de kelder op te ruimen
● Merci aan praesidium om zo lang te blijven op IFT (zeker met dat

praesidiumkamp zo lang duurde)
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● merkmateriaal canva aanpassen
● skireis

○ Voor donderdag inschrijven als je een gratis flacon wilt
○ Schrijf voor eind november in als je met een groep gaat zodat je samen

kan zitten
○ Je krijgt sws ook een trui
○ Maak reclame

● VTK galabal donderdag?
○ ieuw VTK
○ Kom beerpongen!

● WIE WILT MEE ETEN IDC WAT IK HEB GEWOON HONGER
○ fuck you robbe

■ is dat op deze robbe of de andere robbe
■ Een robbe
■ :(

● Functieactiviteit was pittig
● T-shirt
● Vul de doodle in voor het kerstfeestje
● ZEG EENS NIE EEN BAT KAARTEN

○ Ik wil in een bad kaarten
○ liever in een douche driemannen
○ ik heb dat woord puur gebruikt omdat ik dat woord vandaag heb

geleerd
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