Aanwezig: Quentin, Manon, Niels, Maarten, Jan-Pieter, Mathieu, Jonathan, Jarne, Robin,
Basile, Segers, Blokland, Julie, Nathan, Koby
Afwezig:
Te laat: Alexandra, Alexander probably, Matthias, Femke, Sander
Praeses:
● Kelderrenovatie
○ Schilderen, dik veel rommel en brakke dingen wegdoen
■ Mss eerst de gang fixen
● GANG VOLGENDE WEEK
■ Muren reinigen eerst
● 1 muur voor schachten al kuisen
● Lichtbak weg
■ Robin 3D print
■ Papa van Robin kan shit aan de muur bevestigen zonder vijzen
● Of aanvraag om in de muur te vijzen
■ Beamer, maar nog probleempjes met dieven
● Coöptatie vicepraeses
○ 2 kandidaten
■ Manon begint
● Ze zevert vooral
● Maar dropt truthbombs over Nathan
● Ze doet een solid koprol maar geen moeite om recht te staan =
sadness
■ Segers is up next
● Hij toont meteen zijn grootste kwaliteit: oud zijn zoals de ere-leden
● De rollen zijn omgekeerd: Nathan dropt nu truthbombs over
Segers
■ Segers gaat morgen niet meer uit bed geraken vanwege zijn knieën
● Geen van de kandidaten biedt een pintje aan aan de pro-senior:
klaagmail incoming
■ Stemming:
● Manon: 7
● Segers: 4
● Ongeldig/onthouding: 3
■ Blokkie out
● Terugmelding AV
○ Wat zei FK over studiehulp
■ Copyright shizzle
■ Oplossingen:
● Petitie/protest
● Back-up

■
■

● Mag op minerva
*boer Blokkie*
*pew pew*

Vice:
● Proficiat
● FAKE VICE BOEE
● Motie vice?
○ Motie vice!
● Vergeet niet het blaadje aan de kleine kelder aan te passen
○ Da’s wel PR-intern he
● Datum ereledenactiviteit
Quaestor:
● Deftige boekhouding en begroting
○ Enkel nog eens over alle uitgaven gaan die terugbetaald zijn via schulden
○ Nog enkele gebreken vorige week, bijna gefixt
○ Moeilijk, ongeeer break even
● https://www.leuksteuntje.be/default
○ Euhm ziet er cool uit?
○ Gratis geld lol
● Update diepvries?
○ Eerste kerel antwoordde niet, nu een bod geplaatst op een diepvries waarop we
een paar maand garantie hebben en is een jaar oud
■ €90 momenteel
● Factuur voor eerstejaar zijn boek
○ Fixed
IT:
●

Regels muilgraaf
○ 2 mensen binnen WiNA
○ Of grappig

Schachtentemmer:
● Schachtenetentje
○ Triest
○ Wtf da hoofdgerecht?!
■ We pakken die wel terug
■ Schachten hadden lekkere frietjes, en aten onze extra porties op
○ Vergiftiging van de Senior

■

●

● Sterf zelf
○ Kapotte avondHapjes en dessert waren lekker
○ Altijd toestemming vragen aan praeses of penning voor extra drank
Verbroederingscantus winezen
○ Stemmen duidelijker maken

Cultuur:
● Kaarting
○ Geen quiz, mongel
○ Broodplankjes van SK Staden kaarting waren meegeleverd door brouwer -> niet
bruikbaar
■ Alternatief: Serveerplankjes IKEA, €2,99/stuk
● Voordeel: Geen afval of kartonnen bordjes nodig + hergebruiken
voor de Quiz en Toekomstige kaartingen/evenementen

■

●
● Nadeel: niet hygiënisch
● Hoe vaak gaan we dat nog gebruiken?
Nog een alternatief: Tapasschaaltjes van de action, €0,99/stuk
● https://www.action.com/nl-be/p/tierra-roja-schaal-/
● https://www.action.com/nl-be/p/tierra-roja-tapasschaal-/
● Voordeel:
○ Veel hygiënischer dan plankjes, aangezien de kelder er
nooit proper bij ligt en dat daar gaat liggen schimmelen
○ Goedkoper dan plankjes
■ 2,5 schaaltje per plankje dat je aankoopt
○ In één soort schaaltje is een apart bakje voor de mosterd
in te doen (of tandenstokers)

○

○

○

○

○

Het geeft een zuiders gevoel, dit maakt mensen blijer en
vrolijker, aangezien het ze doet denken aan de zomer
■ Gaan ze ook meer drinken
● We kiezen voor tapasbordjes
■ Mooie presentatie van onze portie gemengd: Kaas en salami blokjes
Bestelling bij brouwer geplaatst
■ Volledige bakken kunnen we gewoon terug meegeven, dus hebben we
van alles ruim voldoende
● Chouffe, Duvel & Omer : 3 bakken
● Rougekes: 1 bak
● Fanta, Ice Tea, Water: 2bakken
● Cola: 3 bakken
● Stella: 7 bakken
■ Glazen voor Omer, Duvel, Chouffe bijgeleverd
■ Twee frigo’s om alles koel te houden
● Nee
■ Leveren om 15u30 aan S25 (we zullen alles in de inkomhal moeten
plaatsen, misschien moet dit gemeld worden? ) : €35 voor levering (sorry
Matthias, maar onze auto’s zijn veel te klein! En KM vergoeding kost ook
geld)
● We hebben lijk nog 14 bakken Stella in de kelder
○ Hoezo wist er geen één van ons dat? Holy fuck!
● Aanvragen aan de UGent
○ Vakgroepvoorzitter van WE01
Facebook-advertenties
■ Aangezien dit een evenement is die een veel breder publiek kan
aanspreken dan enkel diegene die WiNA volgen, zouden we opteren om
enkele dagen voor het evenement extra reclame te maken.
● We hebben voldoende winstmarge om hier bv: €10-€20 euro aan
uit te geven
○ Gewoon delen op facebook door praesidium
Extra mond aan mondreclame
■ Er zijn véél mensen die geïnteresseerd zijn in kaarten, die niet vaak naar
andere activiteiten komen. Spreek die eens aan: “Hey er is binnenkort
een kaarting, zin om te komen? “
Die 50 pakken kaarten, kopen we die over van mijn meme? Of neem ik die mee
terug? Of verkopen we die op de avond zelf (werken met borg, als ze die pak
kaarten meenemen dan mogen ze)
■ Prijs? Femke vraagt
■ Borg goedgekeurd

Feest:
● Loempia’s straks

●

●
●

●
●
●
●

○ Yay food
○ BOITREADY
Nacht der wetenschappen
○ Dramaqueen
■ RIP samenwerking
○ Cocktails.
■ Celine doet kassa
Is er al een galabaldiner locatie?
○ Nee, binnenkort
DJ’s galabal
Jonathan heeft een DJ gevonden voor op het galabal van 23-1, hij vroeg 200 euro, maar
omdat het een goeie vriend is, wil hij wel komen voor 150 euro.
○ Brian V : https://www.facebook.com/BryanVmusic
○ Onder andere gedraaid in de Versuz , op Club Søndag (Kuurne) , La Rocca
(Lier) , Pre Party Laundry Day (Antwerpen) , Hype-o Dream (Waregem),
Ontspoord (Roeselare), Groesparty (Koersel)...
○ Heeft een platencontract bij Armada music (van Armin van Buuren) en  Blanco y
Negro Music (spaanse platenmaatschappij)
○ All round, dus draait alle soorten muziek
○ Graag vandaag bevestigen, zodat hij niet door iemand anders geboekt wordt
(druk schema)
○ We bespreken dan nog samen de installatie hé (zodat we er allemaal op kunnen
draaien! )
○ Kerel wilt antwoord vanavond
Bandje van Sam enzo vraagt teveel
Voorlopige schets line-up: De WiNA Band, DJ Bouchez (opwarming), Bryan V (23-1),
Jonnah (1-...)
Ticketverkoop van start vandaag, moet nog aangekondigd worden online
Censuur foute top
○ Objectieve criteria om censuur te voeren gewenst! Een liedje zou moeten
gecensureerd worden indien:
■ het persoonlijk kan kwetsen (anti-homoseksualiteit, anti-feminisme,
racisme ...)
■ het een duidelijk politiek gerelateerd liedje is
■ het een historisch gevoelige context heeft (jodenhaat, nazistisch,
kolonisatie, ..)
■ het geen muziek is (ruis of gewoon vreemde geluiden, neukende
schildpadden bv)
Niet op basis van subjectieve meningen
○ De criteria zouden vooraf moeten meegedeeld worden via het evenement, zodat
er geen discussie ontstaan achteraf
○ Enkele voorbeelden van liedjes die niet door de censuur geraakt zijn, maar totaal
geen verkeerde boodschappen bevatten:

■

○
○

O’D Javel - Het zwien (smoet, vet, espe en spek, niks mis mee, toch?)
● https://www.youtube.com/watch?v=QjDgnTqKivk
● Nadeel: Indien het een parodie op een liedje is, dat niet fout is,
vind ik dat de West-Vlaamse tekst het liedje niet fout maakt
○ Bullshit
○ Definieer fout dan...
○ Dit is fouter dan Boom Boom Boom van de vengaboys of
Michel Sardou en absoluut geen muziek die vaak op
“normale” feestjes gedraaid wordt, dit is dus wat ik bedoel
met geen objectieve selectie!
■ Tommeke wereldkampioen song (Oké hij heeft doping genomen, maar
dat heeft niets met dat liedje te maken hé?)
● https://www.youtube.com/watch?v=9sY6aaE-Xig
● Nadeel: Geweigerd op basis van kwaliteit van geluid van het
filmpje
○ Echt geen slechte kwaliteit hoor! Vanaf wanneer is het
“slechte kwaliteit” -> te subjectief!
■ Preuteleute - Tis een oere (west-vlaamse klassieker en niet vulgair als je
er naar luistert, weggestemd op basis van wat?)
● Nadeel: Niet verstaanbaar, slechte kwaliteit en lichtjes
denigrerend naar vrouwen toe
○ Luister de tekst: dit is niet kwetsend naar vrouwen
○ Niet verstaanbaar: leer algemeen beschaafd West-Vlaams!
■ https://muzikum.eu/nl/127-2860-80304/preuteleute/t
-is-een-oere-nederlandse-vertaling.html
○ Slechte kwaliteit: Gebruik niet steeds dezelfde smoesjes,
dit is youtube..
● https://www.youtube.com/watch?v=dcCjqqHUOzY
■ Bobbejaan Schoepens - Duivenkot
● Nadeel: slechte geluidskwaliteit, een andere link was wel door de
selectie geraakt
○ Dit is oude muziek, wat verwacht je?
○ Eens benieuwd waar je wél goede kwaliteit zou vinden
○ Youtube heeft sws geen wav kwaliteit eh!
● https://www.youtube.com/watch?v=_lnQEpyhvnM&t=3s
■ Frisco in den disco
● https://www.youtube.com/watch?v=BKia7pa_zfM
● Perongeluk weggeklikt, denk ik
● Mag er nog bij
■ ….
Kwaliteit is grootste factor, Kevin vindt dit ook niet leuk
Een foute top is fout, vulgariteit moet in zekere context geplaatst kunnen
worden… we zijn allemaal volwassen, niet?

○

○

Vage liedjes zullen sowieso minder gestemd worden, maar ontneem het liedje de
kans niet om in de top te geraken. Het feit dat mensen het erin plaatsen, is omdat
het voor hen een top 5 favoriet liedje is. Het is fout om mensen hun subjectieve
muzieksmaak te ontnemen op basis van subjectieve criteria.
Twee mogelijkheden om dit recht te zetten
■ We voegen de onterecht weggehaalde liedjes er nog bij
● Voordeel: Mensen zullen blij zijn te zien dat het toch de lijst haalt
● Nadeel: ze zullen dan wel 1 dag stemmen gemist hebben)
■ We nemen deze puntjes mee naar volgend jaar
● Voordeel: De censuur heeft dan tijd om objectief ontwikkeld te
worden
● Nadeel: mensen zullen opnieuw een jaar moeten wachten om hun
favoriete muziek te horen

Sport:
● Muurklimmen evaluatie
○ 11 deelnemers
■ Was al redelijk druk, zeker niet meer
■ Zaal: aan de Blaarmeersen ergens
○ Zeker voor herhaling vatbaar, enkele personen warm gemaakt voor het klimmen
○ Foto’s op WiNA site?
■ Strakke kontjes incluis
○ Duidelijke afspraken omtrent drankconsumptie tijdens sportactiviteiten:
■ Enkel op IFK/IFT ?
■ WiNA zou kunnen tracteren, maar moet op voorhand gevraagd worden
● Afgelasten Pool
○ Reden: Te drukke agenda :(
■ Meer spreiden over heel het jaar
○ Meegeven via wiki voor volgend jaar
○ Zou ook teveel geld kosten zonder voordeel
● IFK Floorball
○ Inschrijving gebeurd
● IFK Badminton dubbel
○ Volgende week maandag
● Sportdag der wetenschappen
○ Probleem me veld
■ Quentin heeft decaan gestuurd
■ Naast of voor S5?
● Gras misschien niet gemaaid
○ Volgende week vergadering
Maar cursus:

●
●

Hebben we zelfs iets te zeggen?
○ Tuurlijk nie
Omg Matthias heeft een puntje
○ Extra shiften voor galabaltickets
■ Donderdagmiddag

PR-intern:
● PR ad interim nodig
○ Kobe doet
PR-extern:
● Jobavond Zeus VVN Prime valt samen met onze spelletjesavond
⚦ Veel ingewikkelde shit over een template waarin 28 maart stond
⚦ Niels was brak gewoon
⚦ Eerste uur meest interessant (19u30-20u30), daarna spelletjesavond
● Toffe vergadering voor jobavond
⚦ Wij fixen drank (bakken bier + blikjes fanta/cola), kosten worden betaald door
opleidingscommissies
⚦ we fixen ook hapjes (chips en nootjes)
⚦ Evenement nog wat delen, mensen laten komen enal
i.
Zeg dit in praesidiumgroep, pushen, mensen gaan dit niet uit zichzelf
delen
⚦ Sprekers beginnen om 19u30
● Dataverwarring bij de VVN
⚦ Sorry Femke :(
⚦ Dusja samen met spelletjesavond
● Iets met geld van een bedrijf misschien maybe hopelijk
⚦ Heel waarschijnlijk yay
● Concrete gast
⚦ Beton?
● Misschien Exellys workshop 2.0?
Scriptor:
● Deadline verlegd naar dinsdag 26 maart!
○ Foute top 83 yay!
● Wekelijkse woordjes van Alexandra en Robin
Varia:
● Basile is een mongol
● Manon maakt inhaalbeweging op de muilgraaf
○ Zorgt voor verbroedering tussen de wetenschappen
○ Door nieuwe regel nie meer
● Zou er financiele steun bestaan voor het boitleven?

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

○ Subsidies
De kelder is te proper
Rollercoasters op de sterre? Wat?
○ Deadride aan S8 - lustrum geologen
Vanillejenever is nog cv goed
Robin kan geen flugels deftig drinken
De pinnetjes van VEK zijn f***ing duur en ze trekken op niks
○ Slavia-pinnetjes zijn wel echt nice en even duur
○ Oorlogscantus met de VEK
○ Matthias laat zich dopen bij VEK
Illegale Slavia-vodka is luv <3 xoxo
Jonathan gaat quiz winnen
Quentin fix tv en croque machine
Manon fix wii
RIP voorgevel Matthias

