Vergadering zwanenzang
Aanwezigen:
Blokkie, Lucas, Maggie, Sarah, Tamos, Julien, Nathan, Anoek, Nathan, Teo,
Niels, Kwinten, DaviT, Emile, Alex, Julie
Te laat:
Apo, Wouter
Afwezigen: 
Het complement van de aanwezigen. Niemand dus.
Praeses
 Coöptatie:
 Sport
 Theo heeft een vriendje nodig.
 Eén kandidaat: Kwinten
 Kwinten komt op en voldoet aan de voorwaarden.
 Kwinten geeft zijn motivatie aan het voltallig (huidig) praesidium.
 Het (huidig) praesidium stelt vragen.
 Prextern
 Twee kandidaten: Niels en Alex. Zij voldoen beide aan de
voorwaarden
 Niels geeft zijn motivatie aan het voltallig (huidig) praesidum
 Het praesidium stelt vragen aan Niels.
 Alex geeft zijn motivatie aan het voltallig (huidig) praesidum
 Het praesidium stelt vragen aan Alex
 De kandidaten gaan naar buiten
 Blokkie doet de deur op slot. :o oeeehh
 De 14 (huidige) stemgerechtigde praesidiumleden stemmen
 De nieuwe Sportpraeses wordt: Kwinten
 Voor: 13
 Tegen: 0
 Blanco: 1
 De nieuwe Prextern wordt: Alexander
 Alex: 9
 Niels: 2
 Blanco: 3
 Sleutels
 Xeno is een dief die sleutels moet afgeven.
 Cantus > 20h aanwezig voor opzet
 heuuu!!
 Leert uw ave confrater (kei simpel)
 Zie da ge tegen dan nog niet KO zijt
 Respect voor de rest
 Ik onthou iedereen die mij te veel kloot vanavond
 Onthou mijn naam maar al (Davit) <3
 En Iedereen van het praesidium.
 Praesidiumweekend:
 Voorstellen voor locatie?
 Lokeren opnieuw?









 Wauw
 Mensen hebben geen inspiratie...
 Bedrag beschikbaar?
 50€/de man max
 Datum gekozen?
 Walen zijn stom
 Het wordt het weekend van 16 tot 18 september.
 Anoek, Julie, Segers (Misschien) en Kwinten kunnen niet.
 Nathan is enigste cursus aanwezig :’(
 VM’s
 Mogen mee voor helft van de prijs. De effectieve prijs dus niet persé
25 €
 Oud praesidium ook welkom op de cantus. Nodigen we ze uit voor eten?
 Eten voor Afrika kopen op praesidium weekend
 Anders sterven de kleine Afrikaanse kindertjes
 We nodigen ze uit! Ze moeten op voorhand bevestigen
 Ze mogen gratis komen eten!!
 Alex fixed auto
WiNAweekend:
 Mensen die zich hierachter willen zetten voor organisatie?
 Maggie wilt, jeej!
 Sarah wilt wel wa helpe ma zo nie echt weet ge
 En Blokkie helpt ook wel
 Wanneer?
 Ergens rond de paasvakantie
 Exacte datum nog te zien
 Wel een cantus deze keer!!!!! Bij Blokkie zal het het anders zijn zé
KBC
 Geen sponsoring meer :(
 Hoogpraesidium is baas! Mwahaha
 Andere banken voor sponsoring?
 Belfius al gecontacteerd, BNP Paribas en VDK ook.
 VDK: Heeft al geantwoord
 Niet dus want alle leden van praesidium leden moeten
rekening openen.
 Blokkie zal nog eens navragen of dat echt moet.
 Rest nog niet geantwoord
Jassen FK (een nieuwe voor Xeno)
 Exacte prijs moet nog gezien worden:
 Waarschijnlijk rond 55€ voor een nieuwe jas.
 En voor bijsteken waarschijnlijk 5€
 Blokkie gaat doorgeven en op forum zetten voor maten en shit
 Alle nieuwe praesidiumleden willen jas buiten Segers. Rare jonge toch die
Segers
 Nieuwe voor Xeno bestellen!
Internationale studybuddy







Vice










 Eventueel wil Anoek da wel doen.
 David kan geen pools
Introductiedag
 Vat met Geografen?
 Die kunne toch nie zuipen dus wij zetten da gewoon
 Swag
Vaste medewerkers
 Twee kandidaten: Leendert, Joshua.
 Alle twee worden VM en de mogelijkheid tot kandidaat stellen wordt stop
gezet.
Overlopen kalender
 Blokkie vermoord mensen die nu niet meer kunnen komen op introductiedag.
En zorg dat je de dag ervoor bent voor voorbereiding.
 praesidiumactiviteit de dag voor de introductiedag!
 Vacantus is leuk. Als je komt kom dan wel vroeger voor op te stellen.
 Maggie is er niet zorg dat er kassa is.
 Spaghetti avond wordt dag ervoor voorbereid.
 Waarschijnlijk in de kelder.
 Zet verjaardag op kalender als ze binnen de data vallen. Das gelijk wijs.

Mailen voor ereleden
 Zal ik zo snel mogelijk doen.
Goed afspreken met Maggie voor wie gratis mag en wie niet op activiteiten.
Cava op zwanenzang (+kidibul voor yasser & astrid)? → duhn
 Niet elke cantus :’( Zegt Blokkie
 Maar wel op de Zwanenzang op kosten van de WiNA
 Voor ereleden en Zwanen.
 Maar Vice zal op cantusen op eigen zak wel een flesje cava fixen voor zijn
lieve ereleden.
WiNA 75 potten voor de zwanen: 6
Theelichtjes mee naar Zwanenzang.
Zie da blokkie levend de CB verlaat
 We zullen een CPRkit meedoen
 Ik zal mond op mond geven xxx
 € voor de prijs #revolution
Ereleden activiteit
 Nog geen idee
 Zorg wel dat subsidies kloppen.

Penning
 Financiële stand?
 Maggie geeft verslag
 Alex is een dwaas
 Kassa in orde voor zwanenzang
 Alex stelt geld op




 Maggie zorg dat kassa op tijd geteld is.
De visie van Maggie: Senseo!!!
Nieuwe automaat!
 Maggie zal checken of het financieel mogelijk is.

Feest
 Een Iets met bier activiteit?
 Wat expliciet?
 Kasteelbier + andere streekbiertjes avond is een mogelijkheid
 Drank spelletjes met bier avond is een mogelijkheid
 Feestjes zullen iets deftig uitwerken
 Shotjesavond te vroeg
 Nieuwe datum: Dinsdag 9/05/2017
 De voorlaatste week zoals altijd.
 Galabal:
 Locatie?
 Locatie vorig jaar was zeer goed maar we willen misschien groter gaan om
mensen van andere wetenschapskringen te kunnen uitnodigen.
 We kunnen, als het nodig is, in dezelfde locatie extra ruimte huren.
 Vorige locatie was wel duur…
 Buffet was duur maar zeer leuk.
 Feestjes zullen kijken naar zelfde locatie. Vraag naar prijs.
 Probeer anders een contract te onderhandelen voor een vermindering van
prijs zodat we daar jaarlijks gaan?
 Commité wordt samengesteld op praesidium weekend
 Alles moet kapot!!!!!!!
 WTF feestjes waarom niet op de kalender?
 de vice weent *ween*
 Er is dit jaar geen extra drankactiviteit maar probeer toch te doen.
 Moeilijk om een datum en locatie te vinden.
 Griekse avond
 Analogon van Mexicaanse avond maar dan int Grieks of gewoon thema
avond?
 Ouzo shotjes!
 Niet met borden smijten.
 Feestjes beslissen over een datum. Neem de datum van een themavond.
 Grieken gaan dood op onze Griekse avond!
 #nietracistisch
Cursus
 Mailen naar proffen!
 Proffen lijst is opgesteld.
 Maar nog niet gemaild.
 Datum boekenlevering
 Geef een datum op tijd door! Zeer belangrijk!
 We willen tijd genoeg voor boekenpakketten op te stellen.
 Geen boeken elektromag en golven en optica bijbestellen!





LaTeX cursus verkopen van Kenneth?
 Mogelijks handig voor de niet wiskundigen.
 Verkopen we het volgend jaar?
 Als we het gewoon als extraatje verkopen zal wss niemand het kopen.
 Zetten we niet gewoon aan opensource optie online?
 Misschien niet eerlijk voor eerste jaars als we het in hun pakket steken.
 Eerste stemming was ex aequo
 Weer wat discussie..
 Nieuwe stemming: meerderheid tegen. Dus we doen het niet.
Merci cursusjes om cursuskot te kuisen
 Vuilzakken vergeten wegzetten :o
 Stoute cursusjes.

Sport
 Welkom nieuwe sport! Sup Kwinten
 Zorgt dat ge uw Ave confrater kunt.
 Al gekeken voor materiaal da eventueel aan vervanging toe is?
 Pomp voor voetbal kopen. Alle ballen zijn plat :(
 Zak voor tent materiaal.
 Frisbee kopen. Niet overdrijven met prijs.
 Frozen frisbee!!!
 Sportjes spreken onderling af voor datums. Theo bijt niet.
 Sporters trakteren na de sport in de cafetaria vervangen met door bak bier?
 Bak is namelijk gemakkelijker
 Frommel uw ticketjets niet op. Niet leuk voor de penning.
 Mogelijkse sport activiteit: Naar de voetbal gaan met WiNA.
 Lijkt leuk en kost niets.
 Doen.
 Zal waarschijnlijk wel een publiek voor zijn.

Cultuur
 WiNA naar de Gentse feesten
 Wouter kan zelf niet aanwezig zijn.
 Hij kan als nodig is wel het evenement uitwerken. Het praesidium ter plekke
zal dan wel coördineren.
 Maak evenement aan. Zoek leuke datum.
 Maak een uurschema van de avond zelf.
 Niet op de vacantus zetten! 22/07
 Overlopen activiteiten
 Bonte avond?
 Het idee: Iedereen die wilt mag een ‘performance’ (muziek, dans,
toneel etc...) doen op de avond.
 Gaat daar volk op afkomen?
 Waar doen we dit dan? Mogelijks A3.
 Werk het eens expliciet uit.















 Als er genoeg mensen op zouden afkomen dan lijkt het wel leuk.
Kroegentocht verplaatst.
 Normaal na de kiesvergadering.
 Alleen in Lustrum was dit niet.
Lasershooting
 Kortingsbonnen in de Guido
Quiz niet op de vrijdag. Zet het op donderdag.
Karaoke ziet er goed uit. Was leuk en kwamen veel eerste jaars op af.
Cinema
 We krijgen sponsoring van Guido in cinema tickets
 Dus als we de tickets hebben eens kijken naar de films.
GUK, GUHO, GUSO
 Gaan met de WiNA naar concerten/optredes.
 Mensen zouden er waarschijnlijk wel op afkomen.
Cultour van het FK
 Wouter gaat informeren.
Paintbal ipv Lasershooting?
 Nee doet pijn :’(
 Ga eens na hoe dat zit met prijs t.o.v. laser.
 Mogelijks sponsoring Guido?
 Maggie heeft hoop.
Vooruit voorstellingen mogelijks als activiteit
 Wouter zal eens nagaan.
 Zorg dat er mensen op af komen.
 Check eventuele kortingen
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Ik heb geen idee wak u moe geven voor root acces te krijgen dus kom et straks eens
zeggen/fixen Blokkie
 Jouw RSA public key
 Wat is een RSA public key?
Leg uit aan de vice hoe hij mails moet versturen via gmail als 
vice@wina.ugent.be
(na de vergadering)
 Merci David ik kan het nu
Site kan morgen niet werken… classic DaviT
@HetPraesidium: Zet computer in kelder niet uit!
Blokkie gaat veranderingen (voor site) doorsturen naar David
De teller op forum werkt niet :’( *ween*

Schachtentemmer
 Vacantus
 Julien moet bier dragen :)
 Hij zal lijden.
 Volgende Zwanenzang nog inplannen.
 Moeten we niet zien of volgende praeses en/of vice wel kunnen.
 Ze moeten maar zorgen dat ze er kunnen zijn.










Openingscantus
 Ik wil op tijd posters om reclame te kunnen maken!
 Zie da ge uw doopcomité ook reclame laat maken enzo
 Zorg dat die posters af zijn tegen introductiedag!
 Zorg dat er genoeg eerste jaars zijn!!
Het Doopcomité is geworden:
 Xeno
 Blokkie
 Julien (uiteraard)
 Anoek
 Maggie
 DaviT
 We gaan da doorgeven
Have fun dying together with me tonight.
 We will.
Draaiboek voor den doop van Xeno vragen.
Vergaderingen voor doopcomité is voor losers
Alle thema’s staan al vast niet neuten.

PRExtern
 Welkom!
 Contracten verlengen: cb, kasteelbier, peterman, peak 6 eens checken,....
 Blokkie geeft alle contracten door
 Normaal is alles van Blokkie afgerond.
 Jupiler contacteren > Julien?
 Vaste regeling fixen voor bijvoorbeeld vaste tap
 Contact persoon van Julien doorgeven aan Alex.
 Lynn.Minnot@ABinbev.com
 We blijven wel bij onze huidige brouwer.
 Alex neemt contact over.
 Wees vrij om zelf bedrijven enzo te contacteren
 Contracten vorig jaar in de kelder te vinden
 Als ge voorstellen krijgt, bespreek die eerst met hoogpraesidium of leg ze voor op
vergadering
 Welkomstpakket fixen
 Stuur uw suggesties door voor het pakket naar Alex
 Er liggen er nog wat in de kleine kelder.
 Colruyt sponsort blijkbaar. Kijk het na.
 Guido
 Blokkie is contactpersoon voor Guido
 WiNA is uber kring
 Bestanden van prextern geven aan Alex. Blokkie heeft ze.
 Contactpersoon voor burgies (jobbeurs)? Mail de extern is.
 Peterman nog doen?
 Alex gaat eens met Filiers contact nemen.

PRintern
 Alles goe Segers?

En met jullie?
 Kan niet klagen.
 Zorg dat Alex en Kwinten in groepsgesprek zitten.
 Zet online (facebook) dat we blij zijn met nieuwe leden van het praesidium.
 Zet Kwinten en Alex in Slack
 Apo is een stalker
Scriptor
 Strakskes op kalender zetten aub.
 Ja da moet ge doen Tamos.
 Zie dat je data’s hebt.
 Infostrakske:
 Af voor praesidiumweekend!
 zet de deadlines voor woordjes enzo tijdig online
 Wat moet er in?
 Editoriaal
 Woordjes van praeses, temmer.
 Zit achter de mensen die moeten schrijven!
 Aparte columns
 Zorg dat je niet alles zelf moet schrijven. Dan verlies je snel inspiratie.
 Maandelijkse column
 Magic?
 Fuck Blokkie?
 Zeker praesidium fiches erin! Zie naar vorig jaar voor welke info daar
in moet.
 Zorg dat de eerste jaars ons leren kennen en dat wij leuk lijken.
 Vak overzicht
 Copy paste waar nodig
 En laat mensen die de vakken juist hebben gehad deze
schrijven.
 Zorg dat je niet te veel uitstelt. Obviously.
 Pagina voor glijdbaantjes van Margo en Sander?
 Als hun liefdesleven interessant genoeg is.
Varia
 Julien sucked in posters van deur te halen: zeven sprong op zwanenzang confirmed
 WTF is Boekseks?
 Anoek wil in haar bedje kruipen
 Nie op facebook maar Slack!!!! Fuck FB das gelijk blauw.
 Apo kan niet praten. Die Grieken toch.
 Nathan = Nathan
 Minecraft film inc.
 Zien met cultuur
 Davit: JAAAAAAA
 Sup Davit






Blokkie gaat tegen een standbeeld rijden.
heuuu zuipen.
Frieten eten?
Ruim die fucking kroonkurken op.
 Da hebben we vanmorgen toch al gedaan?
 Wij zijn nogal wild gegaan hier.
 Zwijnen!
 Ja hé

