
Praesidiumvergadering

22 / 11 / 2022 17 h 34  -  19 h 20

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Jitse V., Mats, Marieke, Robbe D, Robbe A, Jarne, Arnout,
Camille, Maarten
Kobe Bleuzé, Sibe Bleuzé, Robin Vande Vyver

Te laat: Thomas, Justine, Louise, Tess

Afwezig: Kobe

VOLGENDE VERGADERING: 29/11/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 22/11

○ Unaniem goedgekeurd
● Skireis

○ Als je nog mensen kent die interesse hebben, zorg dat ze zo snel
mogelijk inschrijven

○ Komend weekend zouden we moeten weten hoeveel er mee willen
gaan

○ Nog eens reclame maken op insta, facebook en eventueel
verschillende chats

● Massacantus
○ 2 Zedenmeesters

■ Aanwezig zijn op een van deze data
● Zondag 27/11: 20u00
● Maandag 28/11: 18u30
● Woensdag 30/11: 18u30

■ Op massacantus zelf worden de zedenmeesters verwacht om
17u30

■ Krijgt ticket terugbetaald (deels door massacantus, deels door
WiNA)

■ Dat is niet veel werk bij ons, je moet vooral bij je eigen tafel
blijven staan en voor de emmers zorgen

■ We vragen nog eens rond op de clubavond vanavond
○ Vrijwilligers

■ 5 nodig
■ Voormiddag = 9u00 tot 12u00
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■ Namiddag = 13u00 tot 14u00 (volgens de mail)
■ Nacht = 23u30 tot einde (ongeveer 4 uur)
■ We weten nog niet welk shift we hebben

● Volgende week weten we dit
■ Krijgt ticket terugbetaald (volledig door WiNA)
■ Anders krijgen we €35 boete per missende vrijwilliger

● Publicatie in het staatsblad is (normaal gezien) in orde!
● Wijzigingen privacy policy

○ Stemming is sowieso voor de AV
○ Maar we wilden eens kijken of hier al opmerkingen rond waren dat we

moeten aanpassen voor de AV.
● Diepvries is uitgetrokken

○ Alles dat erin zat is dus slecht geworden
○ Zet dat niet zomaar uit

● Bestuur moet alle contracten ondertekenen, praesidium mag dit niet doen
○ Alle contracten moeten hernieuwd worden

Vice-Praeses
● Sorry dat het verslag van vorige week te laat was

○ Verslag voor de volgende vergadering moet ook 7 dagen voordien
geplaatst worden, ook dit was veel te laat (amper 48 uur voor
vergadering)

■ Ik doe die twee meestal te samen waardoor ook dat te laat was
● Jitse gaat minder vaak of lang aanwezig zijn op activiteiten wegens

gezondheidsredenen

Quaestor
● Hoe gaat het met de subsidies? Gaat de deadline (1 december) gehaald

worden?
○ Ben er mee bezig, het was wat druk met deadlines voor school

● Bieden van iemand die niet aanwezig was op de nadoopcantus
○ Was niet aanwezig, was goedgekeurd
○ Het was te laat geweten om goed te communiceren

■ Beter niet doen als dit niet goed besproken is
○ In het vervolg duidelijkere afspraken maken op voorhand
○ Er waren betere manieren om het te regelen

IT
● Op het scherm en site staat er nu volgende permanentie om 00:00, ziet er

raar uit, kan dit anders?
○ We veranderen de permanentie naar één voor volgend semester
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○ Mensen hebben ook nog boeken kunnen bestellen (de bug is
gevonden en wordt asap in orde gebracht)

● Zijn er nog updates over de MyWiNA
○ Ook een desktop-versie
○ Morgen komt er een update
○ Deze week praesidium laten testen zodat we voor de AV in orde

kunnen zijn met alles
● Studium

○ Er is gezegd dat we wachten met overzetten tot we dit met meerdere
documenten tegelijk kunnen doen. Wat zijn de opties als die
functionaliteit er niet komt? Het project is open source en in
django/Vue, is dat iets dat we met WiNA zouden willen/kunnen
implementeren

■ We gaan dit niet zelf doen, we zullen dan wel zagen
■ We vragen eens voor een timeframe zodat we weten wat we

verder kunnen doen met de studie
■ We vragen ineens ook voor bepaalde features (zoals bv code)

Feest
● Ballenavond

○ Je kan altijd meedoen met bierkoning ook al moet je shiften draaien
(zorg dat je shift voor het moment dat je moet drinken 5sec
overgenomen wordt)

○ Waar mag gerief naar toe (friteuse) na deze avond?
■ Robbe A. zijn kot

○ Waar ga je de friteuse laten afkoelen en tegelijk uit de buurt houden
van zatte mensen? (Niet zoals vorig jaar onbewaakt buiten zetten)

■ Buiten met iemand ernaast wanneer Kevin zegt dat het weg
moet

○ Nemen jullie iets van een kom mee om de ballen in te doen nadat ze
uit de friteuse zijn gehaald?

■ Ligt klaar
● Pinterklaas

○ Is het oké dat het gewoon sinterklaasmuziek is met verkleedkledij?
○ Andere optie: confessions op voorhand doorsturen en dan zijn de

mensen stout geweest en moeten ze een grappig opdrachtje doen van
de sint

■ Wat met te weinig confessions?
● Dan doen we het eerste
● We kunnen het ook als verrassing doen voor de leden

met enkel praesidium. Dan worden ze ook meteen
gefilterd

■ Na een tijd gaat het wel eentonig worden, een paar keer een
aantal minuten is voldoende
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■ Feest is overtuigd voor deze optie
○ Je kan altijd horen bij Kevin voor een deal

Sport
● Nieuwe foto op de facebook groep?

○ Die groep is echt al drie jaar dood.
○ We doen dit niet

● Evaluatie kickertoernooi
○ Misschien voor volgend jaar bij contractonderhandelingen met CB

proberen ervoor te zorgen dat we die zuipkaart voor winnaars gewoon
krijgen?

■ We kunnen het proberen
● IFK Minivoetbal

○ 2-7 verloren tegen Hermes
○ Goed gespeeld, maar zij waren beter

● IFK Basketbal Dames
○ Vanuit de VEK gevraagd om dit te verplaatsen wegens Massacantus,

maar FK weigert dus als dit niet meer verandert geven wij (en wrs veel
andere kringen) forfait

● De sportresultaten van vorig jaar staan mooi op de sportpagina van de site,
maar is dat dit jaar al aangevuld?

○ Ja, dit weekend aangevuld

Cultuur
● Quiz

○ Praesidium en comité aanwezig vanaf 18u30
○ Shiftenlijst en draaiboek staat online
○ Er moet nog naar de winkel gegaan worden met Justine
○ Er zijn intussen 34 teams (nog plaats voor 6)

■ Goed reclame gemaakt dus!
○ Afwasshift nodig of niet?

■ Sterke bieren worden in glazen geserveerd en je hebt er niet
voldoende

● glazen ook afspoelen voor de quiz
■ We hebben de shiften wat aangepast hiervoor
■ Vragen of we mogen afwassen in de keuken
■ Robbe A neemt zijn glazenspoeler mee

○ Prijzen in orde?
■ We hebben 40 quiz prijzen te weinig
■ We krijgen nog boeken van de standaard boekhandel en merch

kan er ook tussen gegooid worden. Aanvullen kan nog met de
overschot cornet
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■ De prijs voor de winnaars: bon voor VR gaming
● Evaluatie upperdare

○ Er was maar drie man
■ In het vervolg misschien met meerdere kringen doen om

voldoende volk te krijgen
■ Er was niet veel omkadering (bij Astrid was er een cava en

frituurhapjes), dan hadden mensen misschien eerder €5 willen
neerleggen

■ Het was ook een drukke week, waardoor mensen misschien
minder snel afkomen

○ WiNA moet dus nog €40 bijleggen door de lage opkomst
○ Het kon niet meer gecancelled worden

Scriptor
● Minder strakskes printen of gaan uitdelen

○ Nu veel strakskes over
○ We gaan minder strakskes printen en uitdelen

● Zondag deadline van de woordjes
○ Stuur maar reminders

PR-Extern
● Updates jobbeurs?

○ al 13 bedrijven aanwezig met een mooi bedrag
■ Van de 25 mogelijke bedrijven

○ S5 moet nog gecontacteerd worden voor de tafels en voor de deuren
van de bovenste verdieping van de resto

○ volgende vergadering wordt deze week ingepland (zal gaan over tafels
en grondplan)

● Ik kan de factuur van KPMG niet opsturen omdat mijn mailadres niet is
geregistreerd, is Quaestor@wina-gent.be wel geregistreerd?

○ Ja

PR-Intern
● Foto’s van praesidium (Thomas en Robbe A.) nog steeds niet in orde op de

site
○ Ze spreken onderling af

● Gelieve alleen maar ‘BOOS’ mails te sturen als het effectief niet binnen de 2
weken is

○ Het is meer een herinnering zodat het zeker op tijd moet zijn
○ Het gaat in de website waarschijnlijk geautomatiseerd worden

● Is er gisteren iemand rond gegaan in de les informatica?
○ Robbe A kan niet meer alle maandagen rondgaan
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○ Wiskunde en informatica zitten samen bij bepaalde lessen
○ Voor dit semester is dinsdag vanaf nu oké, er zijn geen activiteiten

meer op maandag die van toepassing zijn
● Laat de weekmeel in het vervolg nalezen ;)

Cursus
● Verwarming cursuskot kapot.

○ Maarten kan normaal een herstellingsaanvraag indienen, anders mailt
Yeti naar DGFB

● Kunnen ze voor hun boeken sturen naar cursus?
○ Tekstje aanpassen naar ‘merch bestellen’ (mensen bestellen nog

steeds boeken anders)
○ De bug is intussen gevonden, dit zou asap opgelost worden waardoor

dit geen probleem meer zou mogen geven
○ Labobrillen ook online zetten

● Is er nu om 17u30 iemand achter zijn cursussen gekomen in de kelder?
○ Er ging iemand komen en Justine ging dit regelen, maar ze was te laat

door file
○ Niemand heeft iets gezien

Schachtentemmer
● Bierkoning

○ Mogen niet leden meedoen?
■ Iedereen met een lint mag meedoen

○ Plastic bekers
■ We mogen zachte plastic bekers niet gebruiken
■ Gewoon de bekers van Kevin gebruiken

● Steken we nu alle schachten in de groepschat?
○ Dat is een onofficiële chat, wij hebben daar niets over te beslissen
○ Mensen mogen schachten toevoegen

● Tijdreiscantus
○ Bierimpotent mensen mogen geen bier meer krijgen

■ Als je ziet dat mensen iemand een bierimpotent persoon drank
geeft dan mag je hier hard op ingrijpen

■ Hoofdtafel mag hier sneller ingrijpen
● Hoofdtafel heeft direct ingegrepen toen we dit

hoorden/zagen. Als je dit eerder ziet moet je dat zeggen
○ Wanneer er wat chaos is sneller een zeden inroepen. Er is genoeg volk

die dit wil doen.
○ Houd de hamer bij :p

● Ook facebookevenement aanmaken van de cantus van volgende week
○ Dit is in orde

● Vrouwelijke schachten bij schachtenkoning?
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○ Er staat schachtenkoning op het lint
○ Waarom mogen mannelijke schachten niet zoals vrouwelijke schachten

bij bierkoning meedoen?
○ We laten dit jaar alle schachten meedoen in één competitie

● Wanneer komen de schachten kuisen?
○ De lijst staat al online, maar de schachten zijn nog niet op de hoogte

van waar die staat
● Evaluatie nadoop

○ Cantusstraffen waren te zwak
○ Binnendeel harder dan buitendeel
○ Niet alle DC was niet op de hoogte van medische fiches
○ Meeneemlijst op voorhand maken
○ Niet last-minute naar de winkel
○ Dingen die op voorhand kunnen best ook op voorhand doen
○ Communicatie was moeilijk
○ Draaiboek was niet volledig gevolgd
○ Timing was niet super
○ Het was een lang eerste deel
○ Minder DC nodig op de cantus
○ Schachten die gedoopt worden niet bij al gedoopte schachten zetten
○ Geboden in pinten ipv euro’s

■ Dit was na de vorige cantus gezegd maar niet gecommuniceerd
naar praesidium

Varia

Milieu
● Wat doen we met overschot van bitterballen en eten van de quiz?

○ Bitterballen zijn intussen wel ontdooid
○ We bakken ze op en geven ze weg in de overpoort
○ Croques van de quiz: aan aankoopprijs verkopen

● Broodjes uit de vriezer zijn over datum. Deze mogen niet meer verkocht
worden, wel gebruikt voor eigen conwsumptie

Andere
● Form voor de merch:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmRFN1tjx4k8N7FkdRvlmNeSM
gnistLr8zZEiNML3cCPHLXA/viewform?usp=sf_link

○ Praesidium zet eventuele extra druk in de opmerking
○ Polo eventueel met logo vanvoor?

■ Mooier dan vanachter
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■ Met naam eronder
○ Er wordt een lichte meerprijs gerekend om de verzendkosten te dekken
○ Van de week online zetten en ook in de weekmeel zetten
○ Deadline om te bestellen: laatste dag van de examens

■ Ophalen in week 1 van semester 2 in de kelder
■ Op voorhand betalen verplicht (in de form aanduiden met een

checkbox zodat we weten dat ze op de hoogte zijn)
● Secret santa

○ wat is budget dit jaar?
■ €15

○ heeft iedereen al een verlanglijst gemaakt?
■ Doe dit aub

○ heeft iedereen al een naam getrokken?
■ Doe dit zo snel mogelijk

● Blokspot
○ We zijn nog wat in de war door StuW

● ZET DE FOCKING DIEPVRIES NOOIT UIT!!!!
● Zijn mensen die op S9 werken niet slim? een vrouw d8 serieus da ik frieten

ging bakken inde wc, like me afwasmiddel en e schoteldoek?
● YETI DOOOOOD

○ en mijn enkel ook :(
● Waar is Trancis?

○ ligt op de tafel
● Robbe dood
● mensen bellen
● Iemand is zijn lint kwijt

○ Laat hem sturen
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