Praesidiumvergadering
09 / 11 / 21

17 h 45 - 19 h 35

S9, Leslokaal 1.1
Aanwezig:

Jitse W., Sibe, Jitse V., Victor, Maxim, Robin, Vincent, Christopher,
Jarne, Justine
Robin Vande Vyver

Te laat:

Camille (practicum)

Afwezig:

Weronika (ziek), Ellen (les), Kobe (operatie)

VOLGENDE VERGADERING:

16/11/21 - 17 h 30

S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 02/11
○ Unaniem goedgekeurd
● Sleutel haakje
○ Plakhaakje naast de deur van de grote kelder hangen om de sleutel
aan te hangen, zodat die niet kwijt geraakt op de tafel
○ Ofwel gewoon terug in de kleine kelder gaan leggen
○ Idee: sleutels bijmaken zodat iedereen van het praesidium een heeft,
en altijd sluiten als er geen praesidium is (dus regeling corona
uitbreiden naar altijd)
○ Vragen aan DGFB dat ze hetzelfde slot erop steken voor de 2 lokalen,
zodat we daar geen verschillende sleutels voor nodig hebben. Tot die
tijd sleutel terug in kleine kelder leggen.
● Spitbullnight
○ 15/11
○ Jullie worden verwacht
■ Jarne en Vincent hebben IFK Minivoetbal Heren
○ Evenement maken zodat iedereen van WiNA weet dat het dan
spitbullnight is
● Vergeet vanavond CST niet
○ Wij moeten niet scannen, dat is voor de CB crew, enkel op cantussen
is dit wel voor ons
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Vice-Praeses
● Erelidkaarten
○ Wachten op kaarten van FK
● Ereledenactiviteit
○ Datum zoeken

Quaestor
● Financieel verslag
○ Doop
■ Doop zelf: veel materiaal gekocht
● Er schiet wel nog wat over voor de nadoop
■ Schachtenverkoop: veel geld binnengehaald
● Contracten: alle dooppeters direct mee opschrijven
● Tekenen: contracten liggen in de kleine kelder
○ Doopcantus: 2 vaten, weinig volk zoals gewoonlijk op een doopcantus
○ Geeks Attack X: zie evaluatie LAN onderaan
● Hebben wij een Trooper?
○ Ja, wij hebben dat: https://www.trooper.be/winagent
○ We hebben er zelfs deze zomer een Facebook post voor gemaakt:
https://www.facebook.com/watch/?v=4592228094143800
○ Nog eens reclame maken kan wel geen kwaad
■ Iemand kandidaat om nog een Facebook post te maken (via het
adminpaneel kunnen we aan veel promomateriaal geraken)?
■ Of misschien nog een slide bij op het scherm aan het
cursuskot?
■ Jitse V. wilt dit wel doen
● Nadoopcantus
○ Prijs doopcomité
○ Niet heel het DC nodig voor de nadoop/naontgroening
■ Deze betalen de normale prijs
○ Het DC dat helpt, mag niet drinken en betalen daarom minder
● Winkelen voor WiNA
○ Makro kaart
○ Colruyt kaart
○ Liggen alle twee op Sibe zijn vakje
○ Barcode eventueel doorsturen naar praesidium dan heeft iedereen die
● Payconiq
○ Nog eens kijken waar we die QR codes moeten halen, want die zitten
blijkbaar toch niet bij in de envelop zoals gedacht
○ Zelf gemaakt vorige keer, dus dat zal nu ook moeten gebeuren
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Pseudo-IT
● Dev-team vergadering
○ Nu zondag in de kelder
○ Kobe fixt toegang
○ Mensen ronselen + meteen uitnodigen voor zondag
○ Na de vergadering ook code night in de kelder
○ Prioriteiten: schachtenapplicatie + proffenmails, daarna eventueel een
keer kijken naar WiNA Gaming
○ WiNA Web laten hosten op onafhankelijke server
■ Versio?
● Eens kijken of dit niet te veel kost voor wat het is

Feest
● Slav Squat Avond
○ 5 vodka shotjes voor 10 euro
○ Inspiratie voor outfits: trainingsbroek, trainingsvest, fanny pack,
adidas/nike schoenen, fanny pack, vlechtjes voor de girls
■ Je moet niet alles hebben, gwn paar slav elementen is goed
genoeg
● Bitterballen-en bierkoning avond
○ Justine helpt ons ballen fixen met de auto
○ Deze week komt de banner en affiche
● Laatste themaclubavond: Alpha & Omega (WEEK 12)
○ Dresscode: kom als duo verkleed als 2 tegenstellingen
■ Inspiratie: duivel en engel, hond en kat, sinus en arcsinus, …
(heel breed thema)
■ Prijsje voor best verkleed duo
○ Snacks die ook elkaars tegenstellingen zijn, maar daar moeten we nog
over brainstormen
○ Gingen we niet Sinterklaas clubavond doen?
■ Dit was week 11

Sport
● RIP IFT
● IFT voetbal voorronde
○ Spijtig genoeg verloren tegen VPPK
○ Keeperen zonder handschoenen is bijzonder pijnlijk
○ Een van de ballen hebben we niet meer teruggevonden op de parking,
kans is groot dat die meegenomen is
■ We hebben nog 3 ballen
● Sport AV
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○ Voorstel van meeste kleinere verenigingen om het IFT 3 maandagen
na elkaar te organiseren, grotere verenigingen (VTK en HILOK enzo)
willen meerdere dagen na elkaar
○ Halfuurtje zwemmen: FK doet moeilijk op voorstellen om een
minimumquotum te hebben op aantal vrouwen ipv een half uurtje te
laten zwemmen want is moeilijk te organiseren
○ IFK Schaken als er voldoende interesse is
■ Mogelijks samen met E-Sports
○ Escape Room Game tot en met week 12
■ Punten verzamelen als kring voor IFK ranking veronderstel ik
■ Leuk als teambuilding voor praesidium of als activiteit zelf
○ Judo
■ Tornooi in 2e sem zonder witte of gele gordels
● Kickertornooi
○ Staat online, inschrijven kan tot zondagnacht
○ 4 euro inschrijvingsgeld, drankkaart wordt getrakteerd aan winnaars en
ook trofeetjes voor winnaars en topschutter
■ Als we uitrekenen zal dit ongeveer break-even zijn
○ Reglement staat ook online
● IFK Minivoetbal
○ Nu maandag tegen HILOK 2 en VLK 1
○ Om 20h en 22h match
● Truitjes wassen
○ Best zonder wasverzachter, sommige mensen zijn daar allergisch aan

Cultuur
● Filmavond
○ Hebben we al een film?
■ Mensen zijn volop aan het stemmen
○ Popcorn verkopen
○ Wat meer specifieke dingen beginnen uitwerken. Bv. bar, shiften, ....

Scriptor
● Ufora 2021-2022 aangemaakt
○ ‘t Strakske I staat hier intussen ook op
● Service van Reproduct was zeer snel
○ Ik zou de volgende keer misschien de cover op iets dikker papier laten
drukken.
○ Zwart-wit kwaliteit is ook iets minder dan die van topprint
○ Maak op voorhand een zwart-wit pdf, controleer alle fotos en pas de
opacity aan waar nodig.
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■ Eventueel vragen aan Reproduct zelf, zij gaan zeker weten hoe
je dit best kan aanpassen
○ Naam scriptor net iets meer naar links, want de naam valt er net een
klein stukje af
● Deadline ‘t Strakske II 26/11
○ Woordjes graag op 20/11 binnen.
○ Feestjes: verslag bierkoning- en bitterballenavond de dag erna
doorsturen
○ Quizresultaten zou ik de avond zelf al mee willen om ze er nog tussen
te steken
● Verdelen strakskes
○ Actief in de lessen uitdelen
○ Nadenken hoe we er meer kunnen uitdelen
○ Meegaan met Jitse V. naar de lessen
○ Op het infoboard een banner met pijl naar de strakskes

PR-Extern
● Quizprijzen aan het fixen
● Eens mail sturen voor het contract van sponsor die nog niet ondertekend is
● Lustrumcomité wilt hulp voor sponsors te fixen

PR-Intern
● Ik ben de wiskunde kwijt
○ Ze zitten in een ander lokaal blijkbaar
● Moet er morgen iemand naar de Reproduct?
○ Vergeten zeevaarderscantus af te printen
● Foto’s vanavond
○ Er is geen kleine camera, grote camera is niet leuk op drukke
(drank)activiteiten

Cursus
● Retour
○ Maandag 29 november: cursussen in dozen steken
○ Dinsdag 30 november: retour zelf
○ Alle hulp is welkom, zowel voor boeken in dozen steken als voor dozen
in retour auto steken
● Justine zal nog eens op facebook en ufora een bericht plaatsen omtrent de
laatste week dat we cursussen verkopen en een banner maken voor op het
scherm.
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Schachtentemmer
● Evaluatie doop
○ 30 schachten
○ Volgend jaar extra schachtenfiches printen voor als er mails niet op tijd
binnenkomen
○ Ook nog evaluatiemoment met DC
○ Een aantal mensen van het DC hebben op de cantus nog heel veel
gedaan, anderen net heel weinig, dus kijken dat dit beter verdeeld
wordt
○ Verkoop duurt zeer lang
■ Senior moet corona beter onder controle houden
■ Maximum aantal vragen: 3?
○ Achter S9 is een goede plaats om buitendoop te doen
○ Codices
■ De schachten hadden er geen, dit was saai voor hen
■ Misschien zelf een stock aankopen van FK
● Nadoopcantus
○ Nog geen inschrijvingen, gevraagd om deze fysiek binnen te brengen
○ Naontgroening en nadoop tegen 12u gedaan, dan lange tempus voor
bezoekers en officieel stuk voor WiNA
○ Liedjes doorsturen naar Sibe
● Ontbossing
○ Aflassen of duidelijke regels opstellen?
○ Veranderen naar een gewone cantusstraf
○ In een relatie zou dit gewoon 1 keer zijn
○ DC en praesidium worden gelijk behandeld
○ Stemmen voor te veranderen naar cantusstraf
■ Voor:
10
■ Tegen:
0
■ Onthouding: 0
■ Goedgekeurd
○ Dit is geen beschermingsregel meer want 2 pintjes gaat iemand niet
tegenhouden
○ Als mensen willen muilen, dan zouden ze dit maar doen
○ Eigenlijk heeft het geen nut
○ Stemmen voor dit af te lassen
■ Voor:
10
■ Tegen:
0
■ Onthouding: 0
■ Goedgekeurd
○ Safepoint voor schachten (Sibe)
■ Zorgen dat ze je kennen
● Codices voor de schachten
○ Schachten weten niet waar ze een codex kunnen kopen
○ Kevin heeft stock normaal (check straks)
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Varia
Milieu
● Green office gaat zagen bij de faculteit om bekers enzo warm te kunnen
afwassen in de keukens
○ Eventueel via Green Office of Duurzaamheid van GSR
○ Nog eens een mail voor sturen
Lustrum
● Zondag is heel de lustrum gepland geweest
● Hou de lustrumweek zo veel mogelijk vrij
● Shiftenlijst in december al beginnen plannen, zodat iedereen zeker kan laten
weten wanneer ze wel of niet kunnen
● Voor de merch zijn we aan het communiceren met reproduct
● Er begint veel concreet te worden, dus dingen stilhouden wordt meer en meer
van belang
○ Probeer niet om bij het comité informatie los te krijgen, dat kan echt
gewoon niet

Andere
● Evaluatie LAN
○ Financieel verslag
■ Momenteel breakeven, moet nog binnenkomen: kassa inkom,
rekening maté, rekening DSA drankenstock
■ Zal waarschijnlijk rond breakeven blijven hangen
○ Algemeen
■ Goede activiteit, was tof, slechte timing want WiNA was moe
van doopcantus
■ Er komt nog een vergadering met Zeus voor evaluatie,
samenwerking met Zeus was zeer goed
■ Zeus ook mee aan boord houden voor LAN der Wetenschappen
in 2e semester
○ Inkom
■ 3 mensen was te veel, maar dat was omdat er meer volk
verwacht was, het volk was vooral meer gespreid over de avond
○ Bar
■ Drank
● Er werd veel water gevraagd
● Prijslijst achter de bar leggen, zodat mensen achter de
bar weten wat er is
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■ Eten
● Croques waren zeer lekker
● Croquemachine als WiNA aankopen
● Pizza is goed verlopen, laatste bestelling was net iets te
veel maar viel nog mee
● Sneller pizza terug in de warmhoudzakken steken
○ Coördinatie
■ Was goed
○ Andere
■ Security deed moeilijk over mondmaskers
● Het was niet duidelijk dat dit nog moest na CST scannen
● DSA is hiervoor aan het afspreken met UGent diensten
■ Bar niet naast de Guitar Hero zetten
● LAN der Wetenschappen
○ Robin wilt dit in de S5 doen
○ Dit gaat binnenkort al geregeld moeten worden met de decaan, want
S5 is moeilijk
○ Robin spreekt af met Kobe om met de decaan af te spreken
● Verplichte praesidiumactiviteit: Wintermarkt der wetenschappen (8 en 9
december)
● Jitse heeft te veel ideeën
○ WiNA’s blokspot terug proberen?
■ Vorig jaar was dit volledig uitgewerkt maar dan mocht het niet
meer
■ Tijdens januari
■ Mensen verantwoordelijk voor stellen
● Jitse V., Justine en Victor (je mag Robin aanspreken met
vragen)
● Naar Robin sturen voor goedkeuring van de faculteit
○ Ik wil vooral verbroederen met de werkgroepen
■ En de rest van het praesidium?
● Ja
■ Sowieso eens agenda’s samenleggen, dat is de vorige jaren al
veel gezegd geweest maar nooit gebeurd
■ Er is een werkgroepencantus
● Dit is een WiNA cantus waar we hen uitnodigen
○ Kubbtornooi met prime
■ Kobe laten samenzitten met werkgroepen wat we zouden
kunnen doen
■ Robin V. wilt dit eventueel ook wel doen
○ Ideeën voor de VVN?
■ Schaaktoernooi?
■ Hetzelfde als hierboven
○ Lichtfestivaltocht?
■ Dat is deze week
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●
●
●
●
●

■ Praesidium heeft geen tijd meer om hiermee naartoe te gaan
● We gaan dit niet doen
● Als je wilt gaan, stuur misschien eens in een facebook
groep
Tofu pizza suckt
○ tofu suckt - een vegetariër
na testquiz partyyyyyyyyyy WHOOP WHOOP
Nieuw event idee: WiNA’s kutte kakquarantaine - Wero
Tot straks! - Kobe
Bij oude roldersklacht als er staat “Bestuur staat recht” dan betekent dit alle
praesidiumleden
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