
Praesidiumvergadering

6 / 12 / 2022 17 h 30  -  18 h 05

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Jitse V.,Kobe, Marieke, Maarten, Robbe, Thomas, Arnout,
Thomas, Louise, Mats
Robin Vande Vyver

Te laat: Camille, Jarne, Tess

Afwezig: Justine

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

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 29/12

○ Unaniem goedgekeurd
● Secret Santa FK

○ Voorstellen?
● Massacantus

○ Vlag (boven en onderkant vast tapen aan stok), stok en emmers
moeten mee

■ Wie neemt dit mee?
● Yeti kan niet want moet daar vroeg zijn voor

zedenmeester
● Jitse neemt dit mee

○ Verstuur nooit tickets via mail als die nog niet betaald zijn!
■ Het was veel werk om het te checken en manueel te versturen
■ We hebben wel bewijs op de shop, dus niet echt een probleem

○ Gaan we samen
■ We sturen een berichtje in de groep om samen te fietsen

● Hoe zit het met blokspot?
○ We mogen vanaf de inhaalweek in PC-lokaal Grace Hopper in S5 (98

plaatsen), Mona (praeses chemica) is aan het sturen met StuW om
FRZ in S2 te proberen regelen voor de dagen dat er een examen is in
Grace Hopper.

○ We mogen ook in het weekend in het PC-lokaal zitten
○ Justine heeft een doodle aangemaakt om eens zo snel mogelijk samen

te zitten
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○ Norrick gaat ook een document maken met welke kring wanneer waar
kan zitten en doorsturen

● Kan iedereen z’n foto updaten op my.wina-gent.be want nu ziet de praesidium
pagina er maar raar uit

● Deadline om activiteiten op de site te zetten ligt volgende week

Vice-Praeses
● Verslag AV is nog niet gemaakt, sorry

○ In principe ligt de deadline pas tegen de volgende AV, maar ik wil dit
wel zo snel mogelijk doorsturen naar jullie

Quaestor
●

IT
● Scherm updates uitzetten op raspberry pi

○ Zodat het scherm niet constant een update krijgt
○ We bekijken dit eens

Feest
● Veel indieningen voor pinterklaas vanavond?

○ Nee, het was moeilijk om dingen te verzinnen
● Pietenhoedjes liggen klaar
● Praesidium aanwezig om 21:30

Sport
● IFK Voetbal

○ VGK wil de match verplaatsen naar semester 2
○ Helemaal oké

● Forfait bij basketbal dames door massacantus
○ VEK is automatisch gewonnen in onze poule omdat al de rest ook

forfait had gegeven

Cultuur
●
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Scriptor
● Wanneer nalezen Strakske?

○ Tijdelijk uitgesteld
○ We verdelen dit onder praesidium

● Advertentie PR-Extern in Strakske ook?
○ Goed idee

PR-Extern
● Robin trekt momenteel jobbeurscomité
● Jobbeurs uit vacature halen voor PR-Extern zodat dit mensen niet afschrikt

○ Deze persoon zal gewoon comitélid zijn
● Career

○ Totaal nog niet af voor jobbeurs
○ Niet iedereen van het dev-team kan er mee werken
○ Tekstjes zijn nog niet af
○ Vraag om eens met dev-team te bekijken, zodat het nog voor de

examens kan besproken worden. Na de examens is het al bijna
jobbeurs

PR-Intern
● Mag post voor nieuwe PR-extern al online?

○ Staat al online
● Reclame maken voor WiNA merch?

○ Louise stuurt naar Tess voor foto’s
● Moet er nu een post van die Redbull online? Ik weet niet wat Robbe met die

mensen heeft afgesproken
○ Hoe ik het begrepen heb moeten we die foto doorsturen naar Red Bull

en ook online posten
○ We sturen naar Robbe om te horen wat er afgesproken is

Cursus
● Nog een herinneringsmail sturen naar de proffen voor de cursussen van

volgend semester

Schachtentemmer
● Evaluatie kerstcantus

○ Niet super veel volk, wel 9 schachten
■ Het is wel al december

○ Heb van velen gehoord dat ze het een toffe cantus vonden
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● Zijn er al schachten komen kuisen?
○ Nee, die van vorige week komen deze week helpen
○ Die van deze week hebben nog niet geantwoord

● Vriendjes en familiecantus al online zetten

Varia

Milieu
● Wegwerpbekers op activiteiten

○ Veto had dit op hun cocktailavond
○ Dit mag echt niet, binnenkort zijn wegwerpbekers zelfs verboden over

de hele overpoort

Andere
● Kan iemand mijn pietenhoedje meenemen naar de clubavond?

○ Eén iemand neemt alles mee
● Iedereen die tegen de clubavond nog geen verlanglijstje heeft ingevuld, zet

een fles spitbull?
○ Nee, verzin iets leuks als uw persoon geen verlanglijstje
○ Probeer wel je verlanglijstje aan te vullen dat is fijn
○ Het moet niet als verplichting aanvoelen

● Krijgt praesidium nu een fles cornet/duvel?
○ Jaaaaa
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