
Praesidiumvergadering

28 / 02 / 2023 17 h 31  -  19 h 00

S9, Grote kelder

Aanwezig: Jitse W., Justine, Camille, Thomas, Robbe, Maarten, Marieke, Arnout,
Kobe, Tess, Jarne
Robin Vande Vyver, Matthias Van Eyck, Luca Poppe, Victor Ronsyn,
Kobe Bleuzé

Te laat: Jitse V., Louise, Mats

Afwezig:

VOLGENDE VERGADERING: 7/3/2023   -   17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 21/02

○ UNANIEM GOEDGEKEURD
● Verbroedering der winezen

○ Degene die samen willen gaan, om 17u30 aan perron 10
○ Diepenbeek
○ Is er iets te doen in Diepenbeek na de cantus?

■ We hopen van wel…
○ Jitse V. kan niet aanwezig zijn. Wilt er iemand vice zijn voor een deel?

■ Als niemand wilt dan zal Kobe B. vice zijn
● Bestuursverkiezingen

○ Nog eens reclame maken voor bestuursfunctie op social media
○ Deadline motivatiebrieven donderdag 02/03 om 13u

● Wetenschapsbar
○ Uit de doodle blijkt het onmogelijk, eventueel naar volgend jaar toe en

op tijd een datum prikken
● WiNA-dag 2

○ Muziek wordt toegevoegd in het draaiboek
○ Voor 17u30 geen muziek voor de lessen (op vraag van

vakgroepvoorzitters)

Vice-Praeses
● Ereledenactiviteit 24/03/2023
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○ Auto vrijdag namiddag (voor de al voorbereide hapjes naar S9 te
brengen)

■ Maarten kan
○ Auto doorheen de week (colruyt, prik&tik en ava). Ik kan

woensdagvoormiddag of avond en donderdag namiddag/avond.
○ Aanwezig: Yeti, Jitse, verkozen vice en verkozen senior
○ Streekbierenavond, maar we hebben niet zoveel bierglazen. Weet

iemand waar je dit gratis kan huren?
■ Proberen te verkrijgen bij brouwerij

Quaestor
● Praesidiumweekend

○ Waarborg klopte wel, maar het was onduidelijk doorgegeven
○ We hebben dus effectief winst naast de begrootte winst
○ We willen de niet-begrote winst teruggeven aan de aanwezigen via

jetons op het galabal
■ Propraesidium evenveel geven?

● Dragen minder bij aan de overwinst
○ Andere opties

■ Gewone jetons
■ Geldbedrag terugstorten

○ We betalen het bedrag terug
■ Propraesidium krijgen de verhouding die ze hebben moeten

betalen
● Financiële verslagen

○ Vriendjes- en familiecantus
■ Meer verlies dan begroot
■ Gelegenheidscodices waren dubbel zo duur (maar jammer

genoeg met dikke kaft en voorkant in kleur) en beetje minder
inkomsten kassa

■ Rest vat is op de 12-urencantus gebruikt
■ Gelegenheidscodices voor de werkgroepencantus

● Reproduct heeft de kaft dik en in kleur gedrukt ondanks
dat we dit niet gevraagd hebben

● We mailen om dit geld terug te vragen
○ 12-urencantus

■ Minder aanwezigen en minder gedronken
■ Veel restvat voor vanavond
■ Minder verlies dan begroot

● Eens heel kritisch kijken naar de uitgaven en inkomsten van WiNA en dan
bekijken wat nuttig is om te behouden

○ Als verslag voor het nieuwe bestuur
○ Niet-praesidium kan dit inzien via een NDA
○ Nieuw bestuur kan eventueel ook uitgenodigd worden
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○ Samen daarmee bekijken welke activiteiten we willen behouden
■ Er is een te veel aan activiteiten
■ Meer selecteren zodat er meer geld, tijd en volk² naar bepaalde

activiteiten kan gaan
○ Bijna iedereen heeft interesse, we leggen een datum vast
○ Er moet een berichtje gepost worden om dit aan te kondigen zodat

mensen die hier niet aanwezig zijn ook de kans krijgen om hier
aanwezig te zijn

○ Robin en Jitse sturen naar elkaar om het asap op te starten

IT
● Dankje voor foute top
● Wiki link in de home is vaag

○ De nieuwe Wiki is nog niet af. Voorlopig wordt de oude link nog
gebruikt

○ Enkel praesidium kan er aan

Feest
● Nacht der wetenschappen

○ Samenwerking met de andere feestpraesessen loopt niet vlot
■ Yeti stuurt naar wetenschapspraesessen
■ Vorig jaar reed iedereen apart naar de winkel, maar dat is

geldverspilling omdat je dan 5 keer kilometervergoeding hebt
○ Hoe laat wordt praesidium verwacht?

■ Voorlopig 22u
○ Evalueren of we dit volgend jaar nog willen doen aangezien

samenwerken met de andere kringen echt altijd miserie is
● Foute Top

○ Alles is hiervoor in orde, evenement staat online
○ NOMINEREN IS DE BOODSCHAP

● Galabal
○ Voorstel vrijwilligers die helpen met opbouw, ticket aan €10

■ Van 17u30 tot 20u30
■ We maken reclame via het vrijwilligersplatform, facebookpost en

weekmeel
○ Vrijwilligers die 1 shift draaien krijgen 1 jeton

■ Dus ter waarde van €3
○ Morgen gaan we naar Gruut om de laatste puntjes op de i te zetten en

dan kunnen we de shiftenlijst maken en doorgeven
○ Voorlopig draaiboek staat op drive maar wordt morgen nog aangepast

■ Zet online dat vestiaire €1 is, cash is niet meer zo courant
■ Stuur wanneer je vrijdag of zaterdag niet aanwezig kan zijn
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■ Als je maandag aanwezig kan zijn laat dit ook weten
○ Is er iemand morgen aanwezig in de kelder voor ondertekening van het

contract?
■ Niet meteen

○ Er wordt wat tijd voorzien voor omkleden en eten
○ Communicatie met bestuur en comité was niet duidelijk

Sport
● IFK Voetbal

○ Morgen kwartfinale om 20u00 op schoonmeersen tegen de VLK!
○ Sportjes zetten een bak voor de supporters

● Cocktailkubb
○ Reservatie Grasveld achter S9?

■ Er is gemaild, we wachten nog op antwoord
○ Samen met Chemica, zij vinden het ook een leuk idee

● Schachtenopdracht voor 12-urenloop dat ze x-aantal rondjes lopen
○ DC bekijkt dit

Cultuur
● Bierproefavond

○ Het zou zo duur zijn dat er geen volk op gaat afkomen
○ We voelen ons wel schuldig tegenover Tim om dit weer af te lassen

■ We laten hem gratis naar de ereledenactiviteit komen in de
plaats. Jitse mailt hem hiervoor.

● Eventueel een uitstap plannen naar ergens dat aanleunt bij de opleiding
○ Bv. GUM, hier is vorig jaar wel niet veel volk op af gekomen

● Een spelletjesavond in ruil voor de bierproefavond
○ Altijd een succes
○ Eens iets niet-drankgerelateerd
○ Laat weten als je gezelschapsspelletjes kan meenemen

Scriptor
● Strakske is bijna af

○ Hopelijk morgen nalezen

PR-Extern
● Jobbeurscomité

○ Er zijn 2 comitéleden weg
○ Stemming Luca Poppe in het comité
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■ VOOR: 13
■ TEGEN: 1
■ ONTHOUDING: 0
■ Goedgekeurd

● Beschikbaarheden worden morgen gevraagd aan praesidium en comité
● Draaiboek minstens 2 weken op voorhand
● Evenement zo snel mogelijk online

○ Evenement op de site redirect naar de career
■ Daardoor wordt het niet geïmport in de kalender

PR-Intern
●

Cursus
●

Schachtentemmer
● Schachtencantus

○ Het evenement staat online
○ Facebookevenement mag ook online, vorig jaar is dat ook gedaan
○ Als je een ticketsysteem wilt gebruiken dan stuur je best naar Justine
○ Water is €2

● Schachten zijn al lang op de hoogte van hun schachtenopdrachten
○ Schachten contacteren hun dooppeters voor de verkleedopdracht

Varia

Milieu
● 15 maart vanaf 19u is het plantswap in ledeganck aka plantjes ruilen en

(ver)kopen
○ Camille gaat

Andere
● Samen eten? Frituur?

○ HONGER
● Galareceptie FK: geef een duimpje tegen morgenavond
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● Camille haar haar als discobal gebruiken volgende week vrijdag?
● ad-fundum meter?
● Wie heeft les van Niels? Waar & wanneer is da?
● Kobe kan niet aan de klaagbalk, Jitse bekijkt dit

● 44
○ Kat heeft toch negen levens
○
○ s so what????

● Ik wil bescherming van kobe die zat is
● Morgen 20 jaar genoegen

○ Pintjes aan €1,40
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