
Praesidiumvergadering

29 / 11 / 2022 18 h 20  -  19 h 55

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Justine, Jitse V., Camille, Marieke, Maarten, Thomas, Kobe,
Robbe, Arnout, Mats, Tess, Jarne
Victor Ronsyn en Robin Vande Vyver

Te laat:

Afwezig: Louise

VOLGENDE VERGADERING: 6/12/2022   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 22/11

○ Unaniem goedgekeurd
● Bestuur moet sneller antwoorden op privé berichten in discord

○ Het ging over één bericht, we wisten niet meteen het antwoord maar
het is snel erna wel beantwoord

● Vrijwilligers massacantus
○ We hebben nog steeds geen opbouw- en afbraak shiften gekregen

■ Dit zijn vrijwilligers shiften, deze vrijwilligers krijgen hun ticket
gratis

■ We horen eens bij het massacantuscomité
○ Zedenmeesters

■ Thomas en Yeti gaan morgen naar het infomoment
● Reminder activiteiten op drive tegen 13 december

Vice-Praeses
● Traktatie ereleden (sint)
● Kerstcantus: Jitse moet werken tot 22u30, daarna komt ze naar de cantus.

Voor +/- het eerste deel hebben we dus een andere vice nodig
○ We bekijken eens of deze vice gratis mag voor het deel
○ Thomas wilt dit eventueel doen

Quaestor
● Kelderprijzen:
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○ Bier, frisdrank: €0,5
○ Streekbieren: €1,5

● De mailadressen voor de betaling van de schachten zijn niet in bcc gezet, de
volgende keer proberen we er wel op te letten

● Alle aanvragen voor subsidies zijn ingediend
● Voorstel deadline op indienen ticketjes

○ Soms duurt het heel lang om op tickets te wachten
○ Dan kunnen de financiële verslagen ook niet goed gemaakt worden
○ Voorstel: 1 week, anders krijg je het niet terugbetaald

■ Uitzonderingen kunnen gebeuren, je kan wel tijdelijk een foto
doorsturen zodat het financiële verslag wel gemaakt kan worden

○ Stemming: tickets binnen 1 week
■ Voor: 11
■ Tegen: 2
■ Onthouding: 0

○ Goedgekeurd

IT
● Op de bank volledige boekhouding zichtbaar maken voor praesidium zodat de

AV bestuur kan controleren
○ Praesidium mag dan ook niets zeggen hierover tegen anderen
○ Kassasysteem weghalen voor praesidium
○ Dit staat ook in de statuten dat dit moet kunnen

● Bij DSA wordt IT aangegeven en wordt dit aanzien volgens hen als bestuur,
Marieke krijgt dus mails van DSA, maar dit is niet erg.

Feest
● Evaluatie Bierkoning en Ballenavond

○ Succesvolle avond
○ Alles was op

■ Op het einde is er weggegeven aan mensen met bandjes
○ Mensen hebben precies meer gegeten dan vorig jaar
○ Friteuse is al proper en terug op zijn plaats!

Sport
● Zwemmarathon

○ 9e plaats
○ We voelden ons samen met enkele andere Wetenschapskringen echt

nutteloos (er waren te veel sportjes om het goed te coördinatie)
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■ In het vervolg gaan ze zich beter verdelen op
gemeenschappelijke sportactiviteiten

Cultuur
● Evaluatie quiz

○ Drank
■ Red Bull ontbrak op de prijslijst.

● De afspraken omtrent dit contract zijn niet goed
besproken geweest met Mats

● Het is ook belangrijk om bestuur van zulke deals op de
hoogte te brengen zodat we in het oog kunnen houden
dat de afspraken nageleefd worden. Nu was bestuur niet
op de hoogte, waardoor nog meer verwarring ontstond.

■ Drank stond niet koud genoeg
● Op vorige grote activiteiten is er gezegd van de drank

zeker een dag op voorhand koud te steken omdat de
bakfrigo’s niet van de allerbeste kwaliteit zijn

■ Prijslijst was niet correct
● Prijzen waren verkeerd gedrukt omdat per ongeluk het

verkeerde document is geprint.
○ Dit is jammer, maar geen grote ramp

● In het vervolg op de prijslijst zetten dat er ook veggie
croques zijn

● De prijslijst liever ook niet in kleur uitprinten, dit is enorm
duur als elke tafel een prijslijst moet krijgen.

■ Er is colruyt frisdrank geserveerd
● Er waren mensen die zich hierdoor afgezet voelen
● Ze vinden dit ook minder lekker
● Dit was een last-minute beslissing omdat ze niet meer

voor sluiting bij de drankencentrale geraakten
○ Flessen van het merk coca cola waren ook een

optie
■ In het vervolg niet de dag zelf naar de drankencentrale rijden

● Dan kan de drank koud staan op voorhand
● Dan heb je geen gehaast daarrond de dag zelf
● Justine kon enkel de donderdag rijden, maar er is niet

aan ander praesidium gevraagd of ze eerder konden
rijden

■ De frigo’s waren niet ideaal gevuld
● Er stond weinig bier koud terwijl er van andere drank

waar minder van gedronken wordt (bv. kasteel bruin) te
veel koud stond

● Er waren veel verschillende soorten drank voor 2 frigo’s
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■ Vroeger waren er soms ook snacks op de quiz zoals salami,
kaas en chips

● Misschien de volgende keer ook kleine zakjes chips
verkopen

■ De dorstbordjes waren niet ideaal en zouden in principe op
voorhand al klaar moeten zijn.

○ Shiftenlijst
■ Niet goed gecontroleerd, er waren twee mensen met een

dubbele shift
■ Mensen minder laten wisselen van shift, met zo’n uitgebreide

shiftenlijst wordt dit heel ingewikkeld
■ Mats had de eerste shift, als verantwoordelijke is dit niet ideaal

omdat hij op dat moment vaak nog de laatste puntjes op de i
moet zetten

● Dankjewel Maarten om de eerste shift van Mats over te
nemen

■ De shiftenlijst is vaak aangepast zonder dit te laten weten aan
het praesidium. Als je de shiftenlijst toch nog aanpast (wat
minder ideaal is) laat dit dan zeker weten zodat mensen op de
juiste momenten hun shiften doen.

■ De shiftenlijst van het quizcomité klopte niet omdat Chris
last-minute vooraan zat om de powerpoint verder te klikken

○ Tafels
■ Er waren geen tafelnummers voorbereid, maar tafelnummers

maken het wel een stuk makkelijker
■ Een grondplan had nuttig geweest zodat praesidium weet hoe

de opbouw moet
● Dan staat alles van de eerste keer goed in plaats van

veel tijd te verliezen met tafels rond te schuiven om zo tot
de beste opstelling te komen

● Dit geldt voor alle activiteiten met een opbouw
○ controleer je tafelrondes voordat je ze afprint, er stond een fout op

■ Dit is niet opgemerkt door quizcomité
○ Er was een tafel die plots met vijf personen is gekomen, hier mag

strenger op toegetreden worden.
■ Er was afgesproken dat ze geen punten kregen en dus ook

geen prijs zouden kunnen winnen
● Niet de beste situatie, want mensen zien wel dat er een

ploeg is met 5 personen
■ Uiteindelijk hebben ze door de verbeteraars toch punten

gekregen ookal was er door Mats gezegd dat dit niet mocht
○ 2e en 3e plaats moesten omgekeerd zijn

■ De schiftingsvraag was in de verkeerde volgorde gezet op de
spreadsheet
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○ Er stond een comitélid vaak te praten aan de tafels in plaats van te
verbeteren

■ Dit was in principe niet tijdens zijn shiften, maar omdat de
shiftenlijst van het comité ook niet volledig klopte was dit wat
moeilijker

○ De quiz duurde heel lang
■ Het verbeteren is al bij al snel vooruit gegaan
■ Het uitdelen van de prijzen duurt vooral heel lang

○ Prijzen
■ De PR-Extern was niet op de hoogte van de zuipbeker

● Dit is wel aangehaald op een vergadering
■ De ploeg op de eerste plaats heeft uiteindelijk niets in handen

gekregen, een papiertje met hun prijs op zou al helpen
■ Communicatie tussen PR-Extern en Cultuur liep niet goed

● Als dit een probleem is mag je altijd bestuur aanspreken
om hier in te grijpen

■ Niet alle prijzen waren top
● Er was bv. een kapstok, een al geopende perser,...
● We kregen later te horen dat deze van de zolder van

Robbe A. kwamen
● De prijzen zijn op voorhand op de PV besproken en er is

toen gezegd dat we een tekort makkelijk konden
aanvullen met merchandise en eventueel een tripje naar
de action

● Voor volgend jaar een effectieve lijst met alle prijzen
vragen die goed op voorhand wordt doorgestuurd om dit
te vermijden en te bekijken wat er nog moet aangevuld
worden

■ Er zijn veel cornet-flessen over
● Het plan was om dit bij de jobbeurs als tombola te

gebruiken, jobbeurscomité bespreekt dit nog eens
● We kunnen eventueel één fles per praesidiumlid verdelen

als bedankje
○ We bekijken dit eens

■ De hoofdprijs is niet in het begin aangekondigd
■ Robbe A kreeg vrijdagochtend een bericht met de winnaars van

de quiz om de hoofdprijs naar te versturen
● Mats had namelijk de mail van de hoofdprijs niet en kon

dit dus niet doen
■ De prijzentafel was vaak onbewaakt

● Quizcomité terug buiten laten verbeteren zoals vorig
jaar?

● Vroeger stond de prijzen tafel binnen aan de voorkant, zo
kan het comité wel binnen blijven zitten en kan iedereen
kijken welke prijzen er zijn
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● Eventueel ook een shift om de prijzentafel te bewaken
tijdens de pauze volgend jaar

○ Zuipbeker
■ Het was op voorhand niet goed vastgelegd hoe dit in zijn werk

zou gaan waardoor dit de dag zelf nog beslist is
■ Het whiteboard was leuk om te gebruiken zodat iedereen kan

volgen
■ Het was een dure zuipbeker
■ Nu kwam er vaak veel drank in één keer bij op de tafels die mee

deden
● Ze hebben wel alles opgedronken
● Één drankje per keer zou voor veel meer heen en weer

geloop zorgen
● Een papiertje op de tafels leggen die meedoen met de

zuipbeker zodat je dit meteen weet, nu is er soms
vergeten om streepjes te zetten

■ We hebben de WEBA-applicatie om de bar op zulke evenemten
te regelen

● Mensen mogen hun telefoon niet gebruiken op de quiz
● Eventueel de opdieners WEBA laten gebruiken zodat de

drank klaar staat wanneer ze terug aankomen aan de bar
○ dit wordt naar volgend jaar toe bekeken

○ Het was een goede quiz, veel positieve commentaren

Scriptor
● Nalezen gaat kunnen vanaf vrijdag

○ Iets later dan de originele deadline
○ Redactie gaat er deze keer wel eerst overgaan
○ De timeline om het strakse klaar te krijgen klopte niet volledig

● Inzendingen voor de tekening is nog mogelijk
● Strakskes wel aanvullen in de bak

○ Bij strakske 2 gaan we wel actiever uitdelen
○ Rondgaan in de lessen helpt ook echt enorm
○ Volgende strakskes worden ook uitgedeeld met de sinterklaastraktatie

van de ereleden

PR-Extern
● Coöptatie openstellen (dit gebeurt automatisch)

○ We maken hier een facebook/website/instagram post over
● Jobbeurs comité

○ Er wordt een vergadering gepland
○ Zo snel mogelijk, comité ziet namelijk enkele problemen die snel

opgelost moeten worden
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● Contracten worden in orde gebracht door ons
● Wiki wordt aangevuld
● Er is veel via de persoonlijke mail gebeurd, eventueel met toestemming van

Robbe A er een keer doorgaan om contracten, facturen en andere belangrijke
zaken er uit te halen

PR-Intern
● Reclame voor merch op socials, veel mensen lezen de weekmeel niet
● Foto’s quiz met redbull doorsturen

Cursus
● Cursuspermanentie is gefixt

○ Tekstje op de shop aan passen dat ze sturen naar
cursus@wina-gent.be ipv bestuur

● We hebben gestuurd voor de kapotte chauffage knop

Schachtentemmer
● Bierkoning evaluatie

○ Hoe vond je de drankhoeveelheid? Mocht het meer, minder of was het
zoals je wilde?

■ Het is veel beter dan vroeger
■ Robbe was nog steeds kapot
■ De regels omtrent de drank kan je in het vervolg op de moment

zelf ook bekijken, want de drankhoeveelheid hangt ook af van
het aantal deelnemers

○ Jammer dat er weinig rondes waren
■ Bij de vrouwen kunnen we er niet aan doen
■ Bij de mannen waren de tabellen op voorhand opgesteld

volgens het beste systeem, maar het was wat in de war omdat
er iemand last-minute heeft meegedaan

■ Uiteindelijk was het wel lang genoeg voor de meesten
■ Meer rondes betekent ook meer drinken voor de temmer

● De potten zijn eindelijk afgewassen
○ De lepel moet nog afgewassen worden

● De schachten weten dat ze moeten komen kuisen
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Varia

Milieu
● Overschot quiz: brood, kaas en hesp

○ We verkopen dit aan inkoopprijs, stuur naar Justine om dit te regelen
● De broodjes in de vriezer zijn gratis

Andere
● Kan iemand de plateau en glazenspoeler meenemen naar de clubavond om

aan Robbe A te geven?
○ We zeggen dat hij een keer kan langskomen als er iemand in de kelder

zit
● Merch

○ Voorstel voor als je je functies erop wil

○
○ correctie prijzen (ik heb nieuwe knopjes ontdekt waardoor dingen wel

in 1 tekstveld kunnen):
■ 1-2 functie(s) + jaartallen: €2 extra
■ 3 functies+jaartallen: €4 extra
■ Zet in de opmerkingen erbij als je je functies er bij wilt laten

drukken
○ Schild: misschien de rechtse versie in plaats van de linkse versie?
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■ Zo staat het op de jassen en op de meeste vorige truien

○ We gaan de form nog aanpassen
■ Het schild van op de lustrumtruien wordt doorgestuurd

● Voor praesidiumleden: limiet op aantal herexamens in januari of anders een
ad pistum? :p

○ laat mij eens brakken >:(
○ Nee

● Ad pistum voor te laat te komen op vergadering?
○ Ja

● All updates over de blokspot?
○ Nee
○ We sturen nog eens naar chemica

● Secret Santa
○ Robbe A.
○ Justine stuurt de personen zelf

● ik moet nog koken waarom duurt dees zo lang 😡
○ kook woede
○ kook gewoon niet?

● der is een hongerige among us ඞ (i call sus)
● sip, geen bleuzés
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