
Praesidiumvergadering

13 / 12 / 2022 17 h 30  -  18 h 45

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Jitse V., Justine, Thomas, Kobe, Arnout, Camille, Louise, Mats,
Robbe, Marieke
Victor Ronsyn, Robin Vande Vyver, Sibe Bleuzé

Te laat: Tess,  Jarne, Maarten

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING: 14/02/2023   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 6/12

○ Unaniem goedgekeurd
● Kerstfeestje

○ Concrete afspraken
■ 18u30
■ We eten samen
■ Besteden we budget aan eten of drank?

● Er is sowieso gratis kasteelbier
● We betalen het eten

● Zijn alle activiteiten op de kalender gezet?
○ Sport vult zijn kalender pas aan als we FK Sportkalender tweede

semester weten en zeker zijn dat we die avond geen IFK moeten
spelen

○ De deadline is vanavond
● Doen we volgende week onofficiële clubavond?

○ We sturen het eens in de facebookgroepen

Vice-Praeses
● Goedkeuring voorlopig verslag AV 29/11

○ Er gebeuren nog enkele aanpassingen in het verslag
■ Er wordt vooraan in het verslag gezet wie afwezig is en

volmacht geeft.
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■ Alle oningevulde stemmen die volgens de volmacht ingevuld
moesten worden, worden nog verder ingevuld met onthouding.

○ Stemming
■ Voor: 13
■ Tegen: 0
■ Onthouding:0

○ We zetten dit als voorlopig verslag online

Quaestor
● Verstrooidheidsfoutje begroting

○ Er is één tabblad in de begroting waarop voor de schachtenactiviteit
€100 begroot is. In het tabblad waar alles opgeteld wordt voor het
eindtotaal te berekenen staat de schachtenactiviteit 2 keer (aangezien
er 2 gepland staan in de kalender) waardoor er 2 x €100 is opgeteld in
het eindtotaal.

○ Tegen volgende AV beslissen we wat er mee gebeurt
● Financiële verslagen afgelopen activiteiten

○ Pizza-avond
■ Op vlak van uitgaven zitten we goed met de begroting. Er is iets

meer uitgegeven dan begroot, maar dit komt doordat de pizza’s
duurder waren dan verwacht.

■ We hebben dit jaar veel minder inkomsten dan begroot
○ Brouwerijbezoek

■ Toen de prijzen werden gekozen waren we eventjes vergeten
dat ereleden gratis mochten aangezien het €11 was en daardoor
hebben we wat verlies gedraaid

○ IFT
■ Minder uitgegeven dan begroot
■ We hadden veel te veel bier begroot, maar gelukkig moesten we

uiteindelijk de bakken die we niet opgedronken hebben niet
betalen

■ We hebben nog geen factuur gekregen van het FK met de
deelnameprijs

● We weten eigenlijk niet of het betalend is dit jaar
○ Beerpongtoernooi

■ Break-even begroot, we hebben een beetje winst door het eten
○ Kickertornooi

■ Er waren veel meer balletjes nodig dan begroot (bijna dubbel)
○ Upperdare

■ We moesten een vaste prijs betalen wanneer we niet aan een
bepaald aantal bestellingen kwamen en zijn niet aan dit aantal
geraakt.

○ Bierkoning- en bitterballenavond
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■ We hebben ook verlies gemaakt op het verkopen van de
bitterballen

● Dit is belangrijk voor volgend jaar, verlies op
eetactiviteiten is niet de bedoeling

● We hadden minder inkomsten dan vorig jaar
○ De prijs was hoger, dus de drempel ligt hoger om

te kopen en dan zullen mensen er ook meer uit
willen halen

■ De uitgave is gelijkaardig aan vorig jaar aangezien het vat
goedkoper is dan vorig jaar

○ Quiz
■ We moeten nog een factuur krijgen van de UGent aangezien we

het lokaal nog na 22u30 gebruikt hebben. Als we deze effectief
gekregen hebben zal de winst wat minder zijn dan begroot

■ Er is minder gedronken/gegeten dan verwacht
○ Schachtenactiviteit

■ Normaal gingen de schachten dit zelf moeten betalen maar
bestuur heeft beslist om maximaal €50 uit te rekken voor deze
schachtenactiviteit. In het achterhoofd houdend dat het verlies
op eerstejaarsactiviteiten minder groot was dan begroot.

■ We moeten wel nog een bedrag terugkrijgen aangezien ze wel
zelf hun schoenen moeten betalen, maar dit moet nog geregeld
worden

● Financiële verslagen cantussen
○ Doopcantus

■ Minder verlies dan begroot
■ Er waren minder vaten gedronken dan begroot. Er was ook iets

minder opkomst dan begroot en mensen hebben weinig
gezopen.

○ OZC
■ Sommigen moeten hun ticket nog betalen, deze mensen

hebben een mail gekregen. Als iedereen betaald heeft dan is dit
break-even

■ Eigenlijk net iets meer dan break-even want we hebben fooi
gekregen

○ Nadoopcantus
■ Minder verlies dan begroot
■ Gelegenheidscodices vergeten te begroten
■ Vat minder gedronken dan begroot
■ Minder aanwezigen dan begroot

○ Kerstcantus
■ Ongeveer gelijk aan de begroting
■ Minder gedronken dan begroot door lagere opkomst
■ Er zijn maar 2 vaten gedronken ipv 3 en er was minder opkomst

dan begroot, maar de verhouding is wel hetzelfde als begroot
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○ Massacantus
■ Toen we de tickets voor massacantus moesten betalen moesten

we ook al direct de boete betalen. Achteraf krijgen we dan het
geld terug van de mensen die zijn komen opdagen, dit bedrag
moeten we nog terugkrijgen.

■ Er zijn ook nog mensen die hun ticket nog moeten betalen, we
zijn het aan het regelen met hun

■ Verlies op de massacantus is niet de bedoeling
● Maar, tickets betalen is goedkoper dan de boete betalen
● We proberen er volgend jaar meer op inzetten dat dit

opgevuld raakt, maar het is enorm moeilijk om alles
volledig ingevuld te krijgen zonder enige beloning voor de
vrijwilligers

● Financiële verslagen EJW
○ Teambuilding

■ Minder uitgegeven dan begroot door de aard van de activiteit
○ Doop

■ Ongeveer gelijk met de begroting
■ Robbe heeft minder uitgegeven dan begroot en uiteindelijk

waren er ook minder schachten dan begroot waardoor we
minder inschrijvingsgeld kregen dus dit is goed ingeschat

○ Nadoop
■ Nog niet alles hiervan is volledig dus dit wordt een andere keer

verder besproken
○ Schachtenverkoop

■ Meer dan begroot
■ De gemiddelde prijs van de schachten ligt net iets hoger dan

begroot
● Eerste vergadering van het tweede semester volgt er een financieel verslag

van het eerste semester

IT
● Volgend semester een gotcha?

○ Uitleg gotcha: Je moet een persoon nat spuiten met een waterspuitje
zonder dat iemand anders dat ziet

○ De IT (met dev-team) voorziet het systeem
○ We doen dit

● Career
○ Victor heeft hier veel aan verbeterd maar dat moet nog online gezet

worden
○ We houden dus de career zoals hij nu is voor de jobbeurs

■ Hij wordt verbeterd en de tekstjes worden aangepast met behulp
van het jobbeurscomité

○ Als de career na de jobbeurs nog steeds niet afgewerkt blijkt, zullen we
samenzitten met het dev-team en beslissen wat we ermee doen
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● Scherm
○ Updates zijn uitgezet
○ Internet probleem is opgelost

Feest
● Galabaldiner en praesidium

○ We hebben weinig tijd om op te bouwen
■ Hiervoor hebben we praesidium en comité nodig

● Gaat er dan voldoende volk zijn voor het diner?
● Comité bekijkt eens of een diner het waard is

○ Er moet sowieso iemand zijn om het etentje te betalen
■ Meestal senior

● Galabalvergadering
○ Cava moet nu beslist worden, de rest kan ook na de examens

Sport
● Sporttoernooi der Wetenschappen

○ Er is al meerdere keren gestuurd met senioren van andere
wetenschapskringen

■ Geografica wilt niet meer en de rest antwoord niet meer
○ Sport kan eens aan de andere sportjes vragen

● IFK Voetbal
○ Verplaatst naar maandag 13 februari

● IFK Basketbal
○ Morgen
○ Supporters zijn welkom

● Eens navragen bij het FK hoe de verzekering precies werkt voor WiNA leden
die niet aan de UGent studeren

● 12-urenloop
○ Op 19 december zitten de sportjes samen om het materiaal vast te

leggen

Cultuur
● Kerstmarkt

○ Gaan we samen?
○ We kunnen eens in de facebookgroepen sturen voor het onofficieel te

doen
○ We maken een doodle om een datum te prikken

■ We maken die vanavond en morgenavond is de deadline
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Scriptor
● Strakske 2

○ Is af, maar nog niet nagelezen
○ Het komt vanavond online, morgennamiddag wordt het doorgestuurd

naar de drukker zodat het donderdag verdeeld kan worden
○ We gaan er minder printen want het is al laat op het semester
○ Er wordt uitgedeeld in de blokspot, eventueel nog bij de eerstejaars in

de lessen.

PR-Extern
● We zijn nog opzoek naar bedrijven voor de jobbeurs

○ Eens horen bij het bedrijf van Blokkie
○ Kobe heeft ook nog een bedrijf

● Tekstje PR-Extern in de weekmeel
○ Vorige week is er gezegd dat PR-Extern het jobbeurscomité niet meer

moet leiden
○ Jobbeurs stond wel vermeld in het tekstje

■ Leden weten niet goed wat het verschil is tussen helpen bij de
jobbeurs en de jobbeurs organiseren

● De aanpassing dat PR-Extern de jobbeurs niet meer leidt moet nog
aangepast en gecommuniceerd worden.

PR-Intern
● Kerst’kaartje’

○ Voor op de socials en het scherm
○ Niet super dringend

● Wanneer komt de reclame van de merch?
○ Morgen

● Waarom heeft FK in haar weekoverzicht gezet dat WiNA vanavond Secret
Santa doet?

○ Dat is geannuleerd maar niet aangepast op het DSA-platform, waar zij
alle evenementen vandaan halen voor hun weekoverzicht

● Banner blokspot staat op de website
○ Maar moet nog aangepast worden

Cursus
●
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Schachtentemmer
● Schachtencantus is al ingepland
● Schachtendiner is nog niet vastgelegd

Varia

Milieu
●

Andere
● Beschikbaarheden blokspot?

○ Mag ook niet praesidium open doen?
■ De deur is altijd open

○ Voor elke dag is er al iemand, meer mensen zijn wel welkom
○ We moeten wel om 22u weg zijn
○ We hebben nog geen dagen dat we niet in het lokaal kunnen

● PW cantus?
● Slechte feedback gekregen op polo’s

○ De kleur is blijkbaar niet goed
○ Maar commentaar van één iemand
○ Het is te laat om aan te passen, we hebben er al lang genoeg over

gediscussieerd
● Drank koud zetten kerstfeestje
● Mensen zijn voorlopig nog niet aan het buizen

○ Nvm Kobe brakt
○ Robin was daar zelfs op door

● We aanschouwen
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