
Praesidiumvergadering

14 / 02 / 2023 17 h 30  -  19 h 18

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Justine, Mats, Kobe, Tess, Marieke, Robbe, Louise, Maarten
Robin Vande Vyver, Victor Ronsyn, David Vandorpe, Kobe Bleuzé

Te laat: Jitse V., Thomas, Camille, Arnout

Afwezig: Jarne

VOLGENDE VERGADERING: 21/02/2023   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 13/12

○ UNANIEM GOEDGEKEURD
● Genderquota DC

○ Voorstel: Wanneer personen van verschillende genders zich kandidaat
stellen om lid te worden van het doopcomité zullen praeses en temmer
er op toe zien dat het comité voldoende representatief is. Er moet van
elk gender waarvoor kandidaten zijn minstens één persoon in het
comité terecht komen mits deze personen de minimale kwaliteiten en
verantwoordelijkheden bezitten.

○ Voorstel: toevoegen dat de praeses/temmer een motivatie moeten
schrijven zouden ze niet alle genders in het DC willen en dus niet aan
het quota voldoen

○ Kandidatuur formeler maken met deadline
○ Jitse zal dit ook polsen bij een voormalige juridische van het FK
○ Voorstel: met het oog dat elke schacht comfortabel bij iemand terecht

kan in plaats van voldoende representatief
○ Goedkeuring gebeurt op AV maar we willen al eens feedback hierover

● Amadeus
○ 3 mei of 10 mei?

■ We kiezen volgende week nadat de deadlines voor vakken
gekend zijn

● Vervangactiviteit LAN Der Wetenschappen
○ Voorstel: wetenschapsbar met alle wetenschapskringen (en

werkgroepen?)
■ Namiddag: bar achter S9 (of eender welk grasveld op de Sterre)
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■ Avond: vakoverschrijdende lezingen door proffen van de
faculteit

○ Zodat we de winst van de begroting niet verliezen
○ Meer druk op praesidium
○ Niet iedereen wilt lezingen

■ Lezingen worden wel heel vaak gevolgd door een bepaalde
groep studenten

○ Met de LAN spreken we ook een andere groep aan
■ Eventueel meer inzetten op de Geeks Attack van Zeus zodat

ook deze groep aangesproken blijft door ons
○ De doelgroep is de ganse faculteit met vakoverschrijdende lezingen

waardoor we geen doelgroepen ‘afpakken’ van de werkgroepen
○ We gaan eens polsen bij de andere wetenschapskringen

● Infodag Fysica & Sterrenkunde
○ 18 maart van 9u30 tot 13u
○ Vragen van geïnteresseerde studenten beantwoorden
○ Arnout kan, we geven zijn mailadres door aan Christophe

● Vergadering 18 april verplaatsen (WiNA-dag 2)
○ Maandag 17 april om 17u30 in de grote kelder

● Auto WWW (7-9 april)
○ Robin, Yeti en Justine kunnen dit eens bekijken

Vice-Praeses
● Goedkeuring Jaarverslag

○ Cantus 101 is geen publiek toegankelijke activiteit, we veranderen
deze naar een andere activiteit

Quaestor
● Financieel verslag

○ Meer winst dan begroot
○ ‘WiNA schiet voor’ best apart zetten in de boekhouding
○ Financiële verslagen van aparte activiteiten zijn al eerder besproken op

de praesidiumvergaderingen
○ Meer winst op boekenverkoop en merchandise dan begroot
○ Minder lidgeld dan begroot

■ Minder leden in de boekhouding, maar dat komt ook doordat ze
met payconiq/cash hebben betaald waardoor dit ergens anders
in de boekhouding zit

● Volgend jaar enkel lidgeld via de users zodat het duidelijk
in de boekhouding kan

■ Meer ereleden dan begroot
○ Meer verlies op alle cantussen dan begroot
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■ Op een later moment zeker eens bekijken of de prijs nog wel
draagbaar is, deze gaat namelijk al mee sinds Jorg zijn
praesesjaar

○ Meer sponsoring dan begroot
○ Het fonds is sinds maart (oorlog Oekraïne-Rusland) gedaald maar

begint stilaan terug te stijgen

IT
● Robbe A. verwijderen op de muilgraaf?

○ We beslissen na de AV van volgende week
● Lustrumsite offline?

○ We vrezen dat mensen dat niet echt gaan gebruiken
○ We kunnen het ook op de home zetten
○ Wel meer werk als je dingen moet aanpassen
○ We verwijderen hem, Yeti doet dit (code wordt wel gearchiveerd)

● Studium
○ https://studium.gent/fk
○ We zijn nog steeds aan het wachten tot we meerdere bestanden

tegelijk kunnen uploaden
○ Intussen is er nog steeds niets gebeurd
○ We bespreken nog eens met studium met hoe ver alles staat, daarna

bekijken we wat we gaan doen
○ Tegen de paasvakantie best alles duidelijk maken voor de studenten

● Users
○ Ereledenbeheer is bijna af
○ Lidmaatschappen betalen is ook bijna af
○ Oude users moet stilaan verwijdert worden
○ Wiki doet moeilijk met de nieuwe CAS
○ Foute top is zo goed als af, moet getest worden
○ Forum is ook zo goed als af

● Nieuwe career staat online
○ Er zijn nog wel tekstjes nodig voor ieder bedrijf

Feest
● Cocktailavond

○ €10 voor 4 cocktails
○ €3 voor 1 cocktail
○ €4 waarborg voor een beker volgens de wiki

■ met 1 euro dekken we ook de kost bij verlies
■ op openingsfuif was 1 euro,we gebruiken geen WiNA bekers
■ €4 was voor de WiNA-bekers, dus voor de doorzichtige plastic

bekers vragen we €1 waarborg
■ Enkel van onze bekers waarborg teruggeven
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○ Praesidium om 21u aanwezig
○ We geven jetons voor mensen die 1 cocktail willen drinken,

drankkaarten voor 4 cocktails
● Themaclubavond 28/02

○ Fluo fuckery
■ Idee ‘black lights matter’

● We mogen geen politieke standpunten innemen
● Galabal

○ Contracten zijn niet in orde
■ Comité bekijkt het

○ Sponsors die iets speciaals hebben in het galabal strakske?
■ Justine kijkt dit na

● Nacht der wetenschappen
○ Komt er aan, er moet dus dringend gecommuniceerd worden

Sport
● Cocktail kubb

○ Wie heeft er allemaal een kubbset liggen thuis
○ Louise, Yeti, Tess, Maarten
○ Prime heeft er ook één

● Schaatsactiviteit
○ We zijn ingeschreven, 16 man
○ Inschrijvingen zijn gesloten omdat reserveren verplicht was
○ Mensen kunnen nog gewoon naar de schaatsbaan gaan indien ze

geen ticket hebben
● IFK Sportkalender 2e semester bekend

○ IFK Zwemmen: 28 februari
○ IFK Floorball: 17 april
○ IFK E-Sports: nog niet bekend
○ IFK Badminton (G): 13 maart
○ IFK Badminton (N-G): 20 maart

● Tussenstand IFK
○ Momenteel staat WiNA 13e van de 22

● IFK Voetbal
○ Gewonnen tegen VGK (forfait)
○ Volgende match: woensdag 1 maart, 20u

● Veel mensen missen de jeneverbaseball dit jaar

Cultuur
● Activiteiten

○ Organiseer je maar 3 activiteiten waarvan 2 specifiek alcohol gericht?
■ We hebben al redelijk veel activiteiten
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Scriptor
● Wilt iemand nog een artikel of iets anders schrijven?

○ Minstens een A5 pagina
○ Artikel voor de bestuursverkiezingen toevoegen

● Deadline woordjes was 15/02 of 16/02, wordt verplaatst naar 18/02
● Nalezen mogelijk vanaf 24/02

○ Vroeger als dingen meevallen
● Strakske uit op 01/03

○ Er wordt uitgedeeld in de lessen

PR-Extern
● Locatie jobbeurs 2024

○ Er zijn mensen die willen dat we uitbreiden en dan is een grotere
locatie vastleggen wel dringend

■ Meer bedrijven dus meer winst
○ Er zijn mensen die niet willen uitbreiden

■ Grotere locatie kost geld
■ Bedrijven spreekt dit ook meer aan

○ Momenteel zitten we aan ongeveer 15 bedrijven, resto kan maximaal
20 bedrijven aan

■ Er zijn heel veel bedrijven gestuurd
■ Als het volgend jaar vol zit kunnen we er over nadenken

● Nieuwe sponsor: BDO
● Contracten worden in orde gebracht, niet alle bedrijven antwoorden
● We maken terug reclame voor de openstaande vacature

PR-Intern
●

Cursus
●

Schachtentemmer
● 12-urencantus

○ Praesidium krijgt 2 euro korting
○ Prijs voor functies wordt nog bekeken
○ Evenement zo snel mogelijk online
○ €20 voor een volledige cantus voor leden en €24 voor niet-leden
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○ Geen ereledentarief omdat de volledige cantus €18 kost
○ Morgen komen de tickets online

● Comitévergadering inplannen (deadline is zondagavond)

Varia

Milieu
● rummikub toernooi

○ We hebben al genoeg activiteiten
○ Het is ook een cultuuractiviteit

Andere
● Bloedserieus

○ We doen de promotie mee
○ Voor shiften die niet ingevuld geraken sturen ze naar ons en

contacteert Jitse de geïnteresseerden
● Kleine kelder meurt

○ Al het leeggoed moet dringend weg
○ Arnout heeft deze week nog een auto om te rijden
○ Donderdag, we zoeken nog personen om de auto te vullen

● Mensen die dit semester eens galabal van andere kring willen doen? (tis toch
meestal gratis voor ons)

● Merch
○ Door de fout van de drukker is er vertraging, hopelijk eind deze week

● frituur?
○ yes please
○ yes pama
○ yes please
○ faster
○ hongerrrr
○ hongerrrrrrrrrr
○ hongerrrrrrrrrrrrrrrrrrr
○ oed eki je bakkes

■ grof
○ pindanoten

■ David zijn noten
● Na kerstfeestje is er niet deftig opgeruimd

○ Danku Tess
○ Merci
○ Volgende keer op voorhand afspreken

● Er zaten glazen lege flesjes in de vuilzak
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● Gesponsorde dingen staan nog gratis in de kelder, in de grote kelder zetten
voor alle leden

● PR-Intern is boos
● Victor is neutraal
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