
Praesidiumvergadering

07/ 03 / 2023 17 h 30 - 18 h 45

S9, Grote kelder

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

Te laat:

Afwezig: Louise, Camille

VOLGENDE VERGADERING: 14/03/2023 - 17h30 S9, Grote kelder

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 28/02

○ Unaniem goedgekeurd
● Bicky standje

○ Bij de praesidiumverkiezingen of op een ander moment
○ Maarten, Robbe, Luca en Justine willen eventueel wel helpen

■ Arnout afhankelijk van welke dag
○ Voorstellen voor datum

■ Verkiezingen (8 mei)
○ Zit niet in de begroting, maar dit is geen ramp aangezien het niet

verlieslatend is
● Bestuursverkiezingen

○ Instructiemail is verstuurd
○ Stemmen kan van 8u30 tot 20u00
○ ‘Telling’ is om 20u30 op de WiNA Discord
○ We zetten het forum nog even open zodat Thomas nog kan

antwoorden op de laatste vragen
● Bakfrigo’s

○ Prik en tik heeft ze meegenomen
○ Als we samenwerken met een brouwer kunnen we deze huren
○ Probleem voor de spelletjesavond
○ We proberen een contract te sluiten met bierhalle

■ Jitse mailt hiervoor nadat ze antwoord heeft voor de
ereledenactiviteit

○ Voor de jobbeurs komen er van stad Gent
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● Oproep om de integriteit tegen over bestuurskandidaten te behouden

Vice-Praeses
●

Quaestor
● Overwegen van blikjes ipv flesjes

○ Veel goedkoper
■ Er komt nog een berekening van Robin om te zien hoe dit

effectief zou werken
○ Ook minder problemen met lege flesjes die in de kelder blijven staan

en fruitvliegjes bekijken
○ Dus voor kelder en activiteiten

■ Liever niet op een quiz e.d.

IT
● De knop voor de jobbeurs op de kalender werkt nog steeds niet

○ Wordt ook niet geïmporteerd in mijn agenda
○ Robin bekijkt dit eens

● Berichten editen op het forum?
○ Wat raar om antwoorden zomaar te kunnen veranderen
○ De geschiedenis van het bericht zichtbaar houden, en dan kan dat wel

Feest
● Evaluatie nacht der wetenschappen

○ Alles is opgeraakt
○ Goed verlopen
○ Niet mogelijk om één cocktail te kopen

■ Enkel mogelijk om een drankkaart van 4 cocktails te kopen
○ Onze bidon moet nog opgehaald worden op het GBK-kot
○ Sommige cocktails waren weer straf
○ Tegen andere praesidia is er anders gecommuniceerd

■ Tijd voor opbouw
■ Verplichte activiteit of niet

● Galabal
○ Draaiboek is zo goed als af

■ Probeer de tijdstippen zo goed mogelijk op te volgen, het is wat
krap

○ Wat als er te veel vrijwilligers zijn?
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■ Er is een maximum voor het aantal vrijwilligers, dus er zou geen
probleem zijn

○ Hoe gaan we de cava op tijd koud krijgen?
■ De frigo hier al zo goed mogelijk vullen
■ We mailen nog eens naar Gruut om te kijken of we ijs kunnen

krijgen om de flessen sneller koud te krijgen
○ Praesidiumfoto in gala outfit niet vergeten

● Foute top
○ Nomineer vanavond nog zeker zoveel mogelijk of spoor mensen aan

om te nomineren want het is de laatste dag en we hebben nog liedjes
nodig

Sport
● IFK Voetbal

○ Verloren tegen VLK, ze waren beter
● IFK Badminton

○ 13 maart geklasseerden
■ We gaan waarschijnlijk niet voldoende spelers hebben

○ 20 maart niet geklasseerden
● Donderdag 09/03 12 UL vergadering

○ Sport geraakt niet op de AV, ze mogen hun volmacht doorgeven
● Weinig supporters op IFK’s, ondanks dat er op een vorig verslag staat dat we

meer moeite gingen doen om het aantrekkelijker te maken
○ Er waren weinig supporters ondanks bier en posters
○ Het was een drukke week
○ Het was laat aangekondigd
○ Het probleem zit niet enkel binnen praesidium, maar binnen heel WiNA
○ Spelers eventueel ook aansporen om hun vrienden te laten komen om

te supporteren
○ Nog meer promoten en op voorhand

■ Face-to-face reclame gaat sneller overtuigen
● WiNA Darts Day?

○ Negen keer gooien naar dartsbord, optelsom is eindscore
○ Inzet: 1 euro (om 9x te gooien)

■ ziet dat van hier dat mensen een euro betalen om 9 keer te
gooien, zelfs met een prijs

■ Wel nodig zodat mensen niet blijven proberen
○ Prijs voorzien voor winnaar (overschot quizprijzen)
○ We zouden het op een dinsdag houden, deadline 17u30
○ Jarne en Kobe zitten hele dag in de kelder
○ Eventueel met een online scorebord
○ Samen met het bicky-standje organiseren?

■ Gaat meer aantrek krijgen
■ Bicky kan dienen als inkomprijs om te gooien
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● Eventueel een mini-sportactiviteit op WiNA-dag 2
● De PV van 17/04 valt samen met een IFK

○ Dit is de enige dag dat een optie is
○ Eerder starten is voor velen een probleem
○ Op de vergadering enkel de essentiële zaken bespreken zodat die

korter duurt en we daarna samen door kunnen gaan naar het IFK

Cultuur
● Spelletjesavond

○ Hoor eens bij Zeus, Prime, VVN en praesidium voor spelletjes
○ Zet eventueel in het evenement dat mensen zeker iets mee mogen

nemen
○ Wordt er eten voorzien?

■ Hotdogs of croques
■ Mats kan naar de winkel hiervoor

○ Hoor op voorhand voor shiften door praesidium

Scriptor
● Strakske

○ Ik stuur het naar jullie door na de vergadering + sheet van artikelen die
je mag nalezen.

■ Je bent niet verplicht om na te lezen, want ik wil het morgen
laten printen (doorsturen tegen de namiddag)

○ Donderdagochtend ga ik uitdelen bij eerstejaars
■ Je kan eventueel ook nog eens reclame maken over het galabal

dan

PR-Extern
● Updates jobbeurs

○ Alles gaat vlot
○ Momenteel worden contracten geregeld
○ We zijn weeral verward met Wina Leuven
○ Draaiboek komt deze week online
○ Zeker de beschikbaarheden invullen

■ De shiftenlijst komt er dan hopelijk volgende week

PR-Intern
● Meer reclame voor galabal maken

○ Dat is de taak van de feestjes
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○ Op de site eventueel een nieuwsbericht plaatsen
○ DJ’s ook op de website aanpassen
○ Eventueel kijken voor een WiNActie met een gratis fles cava of gratis

ticket
■ Mensen moeten dat dan delen of op reageren en zo krijgen we

meer zichtbaarheid
● Standaard: elk bericht op facebook moet ook op de site komt

○ Ervoor zorgen dat heel het praesidium dat kan
○ Marieke voorziet hier front-end voor
○ Ook linken aan activiteiten

Cursus
● Mensen snappen het concept van een deur niet
● Branding voor het cursuskot eens bekijken

Schachtentemmer
● Bowling

○ Is allemaal goed aan het lopen
○ Hou in de gaten dat er niet meer banen worden verdeeld dan er zijn

● Er staat nog geen info op de site over de schachtenactiviteit
● Restvat schachtencantus

○ WiNA koopt de resterende hoeveelheid over
● Certificaat 12-urencantus

○ Vincent moet ze nog ondertekenen

Varia

Milieu
●

Andere
● fUcK hOoFdLeTtErS
● Wina Leuven stickers
● We hebben een DSAward gewonneeeen
● Blauw kotje?
● ma die geven zo weinig frieten

○ Jaaaaaaaaa
○ ja
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○ ikke niet :((
■ sip
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