
Praesidiumvergadering

21 / 02 / 2023 18 h 50  -  20 h 00

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse V., Justine, Camille, Thomas, Kobe, Maarten, Louise, Marieke,
Mats, Arnout, Tess, Jarne
Robin Vande Vyver, Luca Poppe, Victor Ronsyn, Sibe Bleuzé

Te laat:

Afwezig: Robbe, Jitse W.

VOLGENDE VERGADERING: 28/02/2023   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 14/02

○ UNANIEM GOEDGEKEURD
● Studententuin

○ Vanaf 15 maart
○ Eigen drankenstock
○ Ze zijn nog aan het kijken voor WCs

● WiNA-dag 2
○ Verplaatsen we naar studententuin of niet?

■ Grasveld achter S9 is al geregeld en de tafels en stoelen ook
■ In geval van regen hebben we twee opties

● Tenten bij studententuin, A3 bij S9
■ We blijven bij S9
■ Draaiboek staat online, lees het eens door en laat ons weten als

er dingen aangepast moeten worden
● Café Arno - Krawietelke

○ Hij had gevraagd of we interesse hadden om naar daar te gaan
■ We weten nog niet helemaal wat Kevin gaat doen, maar het lijkt

erop dat hij blijft
■ Prijzen café, hij wou ‘dezelfde tarieven houden als de CB’
■ Cantuszaal (Karaoke)

● Onze voorrang zou dan afhangen van verschillende
kringen op volgorde van verbruik
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○ VBK, Hermes, HILOK, Zeug, GBK, Politeia, V.G.K.
zijn de verenigingen die dan ook in de karaoke
zitten

● 170 euro per vat van 30L, komt elk jaar ongeveer 5 euro
bij volgens indexering (283,33 euro - 50L, wat meer is
dan in de CB)

● Wetenschapsbar
○ Wetenschappen zijn heel enthousiast hierover
○ 1 iemand van elke kring om dit te organiseren

■ Jitse V. wilt dit gerust doen
○ Geografica vindt dit een zeer leuk idee, maar zij hebben geen plaats

meer in hun kalender
■ Voorstel dat we dit nog steeds doen, zij helpen ook met reclame

maken maar krijgen geen effectieve shiften
● FK AV

○ Nieuw bestuur
■ Emmanuel (praeses)
■ Friedrich (vice)
■ Fien (penning)
■ Anouk (bestuurslid)

○ Workshop alcoholgebruik
■ 6 maart
■ Inschrijven verplicht

○ Eco-comedy show
■ 22 maart
■ gratis consumptie bij inschrijving

○ Galareceptie
■ Vrijdag 17 maart
■ 4 personen per kring

● We plaatsen binnenkort een berichtje op discord om de
plekjes op te vullen. Bestuur heeft zoals gewoonlijk
voorrang.

● A3
○ Ze willen van A3 een vast medialokaal maken en bekabeling leggen.

Tafels zouden dus niet kunnen verplaatst worden
○ Voorlopig kunnen we A3 nog gebruiken
○ Als A3 effectief niet meer kan gehuurd worden voor activiteiten zullen

ze wel een oplossing voorzien
○ Heel de faculteit is actief tegenstand aan het bieden in de hoop dat dit

toch niet zal gebeuren.
● Praesidiumactiviteit in de amadeus: 3 of 10 mei

○ Voorkeur 3 mei:  7
○ Voorkeur 10 mei: 1
○ => 3 mei

● Bericht corona?
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○ Niet nodig
● Blokspot (paasvakantie)

○ We zijn ermee bezig
○ Dit semester ligt het niet meer bij StuW en regelen wij het via de GSR
○ Verantwoordelijke voor volgend semester: Justine

Vice-Praeses
● Jaarverslag

○ Geen opmerkingen

Quaestor
● Shift jetons voor cocktailavond zijn uitgedeeld voor de PV

○ Louise krijgt deze zometeen
● Financiële verslagen

○ Cocktailavond
■ Minder dan begroot, meer dan vorig jaar
■ Bandjes + aankoop nieuwe bekers niet meegerekend in

begroting
■ 1 cocktail en mocktail was niet volledig op :(

○ Schaatsactiviteit
■ Sommige mensen hebben overgeschreven en dit bedrag is nog

niet binnen (3 mensen)
■ We gaan sowieso licht verlies hebben, aangezien ereleden

gratis mogen
○ Vriendjes- en familiecantus

■ Kassa nog niet kunnen tellen omdat deze bij yeti staat
● WiNA Bank

○ Versies van begrotingen op de bank zetten en goed
○ Waarom goedkeuren op de bank?

■ Misschien een knopje dat er kan aangeduid worden dat deze
goedgekeurd is, maar het stemmen zelf nog steeds op de AV

● Veel winst op praesidiumweekend
○ Volgend jaar beter break-even met achteraf betalen
○ Gaan we dit terugbetalen?

■ Moet op een AV beslist worden
■ Op een andere manier aan het praesidium geven ipv

terugbetaling?
■ We bekijken dit tegen volgende week en stellen al iets voor

IT
● Studium
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○ Antwoord gekregen van hun over meerdere bestanden in 1 keer
uploaden

■ ‘Als je dit graag wilt, het is open source dus je kan dit eventueel
zelf programmeren’

○ Stemming herziening studium
■ Voor: 14
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 0

○ Stemming eigen studie gebruiken
■ Voor: 14
■ Tegen: 0
■ Onthouding: 0

● Gotcha
○ Na de paasvakantie (misschien starten op WiNA-dag 2)
○ Tijdens paasvakantie inschrijven voor de gotcha
○ De applicatie wordt geregeld

● Robbe A. verwijderen op de muilgraaf

Feest
● Evaluatie cocktailavond

○ Cocktails waren te straf, de cocktails zijn goedgekeurd door praesidium
○ In het vervolg procent alcohol berekenen voor we beslissen

■ Misschien vermelden hoe straf een cocktail is
○ Nog over van 1 cocktail. Deze is bezonken dus we gaan die jammer

genoeg weggieten.
○ Bijna iedereen was zat

● Nacht der Wetenschappen
○ Evenement staat online
○ Elke vereniging gaat 1 cocktail maken
○ We moeten nog samenzitten met de andere kringen

■ Dit zal na vrijdag zijn aangezien het galabal der wetenschappen
is

● Galabal
○ Profielfoto kader

■ Verander je profielfoto op de juiste datum of zet een bak
■ Op de drive kan je dit terugvinden
■ Delen met praesidium op canva
■ Posters ophangen, ook op andere campussen hangen en S5

● Fluofeest
○ actie van CB is 5 flugels voor €10 en je krijgt er een fluo gadget

bovenop
○ Kom in thema!

● Foute top
○ Toegang geven aan feestjes op de site
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Sport
● Zaterdag de Omloop 🎉
● 12UL

○ Infomomenten op 9 maart (18u) en 20 april (18u)
○ Thema Mexico

● Verzekeringspapieren meenemen naar activiteiten
○ We zetten die in de praesidium drive

● Volgende week dinsdag zwemmen
● Zorg dat ze niet te veel geld uitgeven aan aankleden op de 12-urenloop, vorig

jaar hebben ze hier te veel aan uitgegeven
○ Er is een mooie begroting gemaakt door de sportjes van elke kring dus

dit zou geen probleem mogen zijn

Cultuur
● Bierproefavond

○ We kijken ervoor

Scriptor
● Woordje van de feestjes, sport en temmer moet nog ingediend worden
● Eind deze week/begin volgende week hebben we het nieuwe strakske

PR-Extern
● Potentiële kandidaat. Wanneer we de kandidatuur ontvangen hebben zullen

we een uitnodiging versturen voor een AV hiervoor en een deadline zetten op
de vacature.

● Jobbeurs
○ In de loop van volgende week zal Robin kijken voor de shiftenlijst

PR-Intern
● Sommigen hebben de weekmeel van deze week nog niet ontvangen

○ Marieke fixt dit
● Evenementen op tijd aanvullen

Cursus
● Scherm kapot
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○ Marieke kijkt in haar dev-team of iemand dit kan oplossen

Schachtentemmer
● 12-urencantus

○ Functies
■ Bijna alle functies zijn opgevuld geraakt

○ Kassa
■ Bandjes voor mensen die voor een volledige cantus betalen
■ Kaartjes voor mensen die een aantal delen betaald hebben

● Cantus der winezen
○ Filii is traag
○ De zaal is afgezegd dus voorlopig nog geen zaal
○ Site updaten

● Schachtencantus
○ Schachten zijn op de hoogte gebracht

■ Ze zijn al aan de slag

Varia

Milieu
●

Andere
● kbegin buikpijn te krijgen van die toastjes

○ je bent te snel aant eten kut
○ toastjes met zalm voor meneer den alien?

■ da lust zo nen alien wel al eens
● vooral als die van de planeet Jamaica komt

● de batterijen voor de wii bakjes zijn op
● bloedserieus volgende week: kom bloed geven:))
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