
Praesidiumvergadering

15 / 11 / 2022 17 h 30  -  18 h 50

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Jitse V., Kobe, Thomas, Marieke, Camille, Arnout, Robbe D.,
Tess, Maarten
Kobe Bleuzé, Victor Ronsyn, Sibe Bleuzé

Te laat: Justine, Mats, Jarne, Louise

Afwezig: Robbe A.

VOLGENDE VERGADERING: 22/11/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 8/11

○ Unaniem goedgekeurd
● Skireis

○ We moeten bijna doorgeven hoeveel bedden we ongeveer zouden
willen

○ Nog eens reclame maken
○ Schachten ook apart nog eens sturen (Robbe D.)
○ Als je wilt meegaan, schrijf best zo snel mogelijk in

● Probeer op tijd te zijn op de vergadering, als je te laat bent laat dan iets weten

Vice-Praeses
● Klaagmails hebben vertraging

Quaestor
● Heb je de tickets van de beiaardcantus terugbetaald gekregen

○ Nog 2 te kort
● Jetons voor pizza-avond moeten nog uitgedeeld worden
● DC op de nadoopcantus

○ Het DC dat helpt op de cantus moet maar €6 in totaal betalen
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IT
● Back up is verwijderd voor schachtencontracten

○ Voor de nadoop doen we dat ook

Feest
● Wie kan dinsdag rijden om ballen (liefst zo laat mogelijk want ze kunnen in de

kelder niet opnieuw in de vriezer)
○ Justine
○ Is rijden voordeliger tov bij de delhaize gaan zonder auto

■ Ze hebben geen bitterballen in de delhaize
■ In de toekomst zeker bekijken, dit is een slechte gewoonte

● is de friteuse al afgekuist?
○ Het zou enkel de zijkant zijn die afgeveegd moet worden

Sport
● Evaluatie Beerpongtoernooi

○ Hoeveel bakken hebben we uiteindelijk gebruikt?
■ 7

○ Hoeveel hotdogs zijn er verkocht?
■ We weten niet hoeveel er over zijn. We hadden er in het begin

94, we maken later de rekensom
○ Opzet kon beter

■ Te laat begonnen
■ Als je activiteit geadverteerd staat om 18u, dan zorg je dat alles

klaar staat om 18u. Je begint niet met klaarzetten om 18u.
● Ook belangrijk voor volgende activiteiten

○ Staat van de kelder achteraf
■ tis al in orde joepie, danku Kobe
■ Op zijn minst moet de dag erna de kelder deftig zijn
■ Er stonden ook nog bekers die vuil zijn, Thomas neemt deze

mee voor af te wassen
○ Sportjes hebben zelf meegedaan, wie was er dan ‘nuchtere’

verantwoordelijke?
■ Niemand was dit
■ Op een zelf georganiseerde activiteit is de functie

verantwoordelijk om deftig genoeg te blijven
○ Was uiteindelijk wel echt fijn, goed op schema gebleven waardoor we

op tijd buiten waren
● Kickertoernooi

○ 10 deelnemende ploegen
■ Eentje minder dan vorig jaar

○ Start om 20u, het zou leuk zijn moest praesidium er dan zijn
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○ Er is een trofee
● IFK Minivoetbal

○ Volgende week maandag speelt WiNA 1 tegen Hermes 1
● Zwemmarathon

○ Volgende week woensdag 23/11, 19u
○ 3 uur zwemmen, vrouwen eerste 20 minuten verplicht
○ Aflossingen gebeuren na 50 meter, maar zijn niet verplicht
○ Omkleden kan vanaf 18u15, inzwemmen vanaf 18u30
○ Geen eten of drinken in het zwembad, enkel plastieken flessen zijn

toegelaten
○ We zwemmen samen met de andere Wetenschapskringen, Geologica,

Dentalia, Veto en VLAK
○ Het zou fijn zijn moesten er supporters zijn

● IFT Eindstand
○ 13e plaats
○ 3e Wetenschapskring
○ Veel punten verloren door niet te zwemmen, geen

vrouwenvolleybalteam op te stellen en geen vrouwelijke loopsters te
hebben

Cultuur
● Upperdare

○ waarom kost dit zo veel?
■ Andere kringen doen dit ook
■ We moeten sowieso break-even draaien, en als we niet aan een

bepaald bedrag komen dat aangekocht wordt moeten we 50
euro betalen

■ Bespreek dit zeker met Justine op voorhand
■ Je krijgt er ook wel dingen om te testen in ruil

● Quiz
○ Misschien eens reclame maken deze week? Er is nog niets

verschenen van reclame verschenen op sociale media terwijl dit toch
een van de grootste WiNA-evenementen van het jaar is en al volgende
week plaatsvindt

○ Er volgt nog een comitévergadering

Scriptor
● deadline woordjes 27 november 23:59

○ te laat == boos
○ Activiteiten in de week na de deadline mogen nog in die week

doorgestuurd worden (liefst zo snel mogelijk), ten laatste 4/12
● nalezen kan hopelijk vanaf 29/11
● niemand heeft kleurplaten doorgestuurd 🙁
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PR-Extern
● Hoe staat het met de jobbeurs

○ Nog eens snel een comitévergadering inplannen
● Quizprijzen

○ Mats stuurt er nog eens voor

PR-Intern
● Soms mag er meer opgelet worden met welke foto’s online geplaatst worden

○ Gelijkaardige foto’s wat proberen te beperken
● Spitbullnight stond niet op het weekoverzicht
● Meer reclame voor activiteiten

○ praesidium moet vooral uitnodigen voor evenementen
○ WiNA facebookgroep

■ Om gemakkelijk uit te nodigen voor evenementen
■ Hierin kan je ook evenementen in plaatsen

○ Functies zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteit te delen op
facebook

● Albums meer verspreid online plaatsen?
○ Dit is niet echt storend, mensen bekijken ze wel wanneer ze tijd

hebben

Cursus
● Er is een permanentie voor merchandise eind december. Dan een berichtje

sturen naar bestuur voor wanneer je wilt afhalen
○ We gaan dit nog op de shop duidelijk maken, er moet ook bijgezet

worden dat je niet meer met de kaart kan betalen

Schachtentemmer
● Er zijn alternatieven voor het woord “mocht”. Het is niet nodig om dit in elke

tekst die je schrijft 7 keer te schrijven. Een paar voorbeelden van
alternatieven zijn: indien, als, is dit het geval of gewoon een zin zoals deze
“de link om in te schrijven vind je hier”

○ Laat je teksten ook eens nalezen als je niet zeker bent of ze goed zijn
● Bierkoning

○ Het is niet gezond om zoveel te drinken
○ Kunnen we de hoeveelheid voor de temmer verminderen?

■ Eventueel een ander systeem voor de voorrondes waar minder
gedronken wordt

WiNA Gent vzw   -   Praesidiumvergadering
4



● Het zijn vnl. de (halve) finales qua drank, maar dan duurt
het minder lang

■ Voorstellen
● halveren

○ Of voorrondes laten, en de (halve) finales nog
eens halveren

● Bierimpotent met iemand die overneemt
○ Die persoon moet op voorhand gekozen worden

■ Stemming: we veranderen het systeem
● Voor: 10
● Tegen: 2
● Onthouding: 2

■ Stemming: We halveren de (halve) finales
● Voor: 9
● Tegen: 0
● Onthouding: 4

■ We halveren dus de (halve) finales
○ Donderdagnamiddag is de kelder gesloten

■ Vermeld dit zeker nog eens op de site en facebook
● Nog geen inschrijvingen voor de nadoop, mogelijks wel na-ontgroeningen

Varia

Milieu
● Deelsysteem feestdecoratie van het FK

○ Mensen die interesse hebben in de werkgroep mogen zeker meedoen

Andere
● Datum kerstfeestje

○ 15/12
○ Justine regelt de secret santa

● Merch 2022-2023
○ Kleuren

■ Maroon
■ Donker groen
■ Donkerder blauw (niet donker)
■ Opdruk in het wit

○ Items
■ Truien met kap
■ Truien zonder kap
■ T-shirts
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■ Joggingbroeken
■ Polo

○ We bestellen dit met een forms (tegen volgende vergadering klaar)
● De vice van het FK heeft haar lint neergelegd (jullie hebben hier allemaal een

mail van gekregen normaal)
● Hoe zal Sinterklaas op 6 december de Canard Bizar bereiken aangezien we

geen boot of paard hebben?
○ Ik stel voor met een winkelkar
○ Bureaustoel
○ zwemmen(marathon)
○ De dolfijn

● frietje?
○ Naah pizza
○ maar thomas wilt frietjes

■ thomas mag mn kloten kussen xoxo
■ met genoegen

● https://www.factry.io/blog/beating-physics-why-our-new-customer-data-engine
er-decided-to-join-us/?fbclid=IwAR3Bq-5jBCXCGTYovf77I9ooZBRHUGsfyws
SsktK3r1lhKWiCKdZzrEHsus

●
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