Praesidiumvergadering
30 / 11 / 21

17 h 30 - 19 h 35

S9, Leslokaal 3.2
Aanwezig: Kobe, Jitse W., Sibe, Jitse V., Maxim, Weronika, Vincent, Justine, Victor,
Robin, Jarne
Robin Vande Vyver
Te laat:

Camille (les), Christopher

Afwezig:

Ellen (les)

VOLGENDE VERGADERING:

14/12/21 - 17h30

S9, Leslokaal 1.1

Praeses
● Goedkeuring vorig verslag 23/11
○ Unaniem goedgekeurd
● Blokspot
○ Te weinig toezichthouders
■ Dit is geen werk, als je op de blokspot wilt studeren wordt er wel
verwacht dat je dat laat weten en toezicht zal houden
■ Anders vragen we comitéleden en propraesidia
○ Inschrijven via WiNA studie (verplicht)
■ Kloppen de capaciteiten al met bezettingsgraad van ½ of ⅕?
● Staat al op halve bezetting
■ Inschrijvingen gaan open volgende week maandag om 16u
○ Regels staan (binnenkort) online
● Vertrouwenspersoon
○ Het concept is een extra aanspreekpunt naast het hoogpraesidium
voor alle mogelijke problemen binnen WiNA. Sowieso zal alles ook nog
besproken worden met het hoogpraesidium (en andere personen
indien nodig). Deze persoon zal ook op de hoogte zijn van
hulpdiensten binnen UGent (cf.
https://studie.wina-gent.be/ondersteuning ).
○ Wij zouden Jitse V. voorstellen omdat zij dit ook wel kan
■ Het is beslist dat zij dit zal doen
● Wintercafé der Wetenschappen
○ Gaat niet door
○ Er moeten nog een paar dingen geannuleerd worden
○ Proberen om in het tweede semester een vervangdatum te vinden
WiNA Gent vzw - Praesidiumvergadering
1

●

●

●

●
●

●

●

●
●

■ Waarschijnlijk maar 1 dag ipv 2
Mondmaskers in de kelder
○ Praesidium moet ook het voorbeeld geven, als jullie het niet doen, gaat
de rest het zeker niet doen
○ Nog even afwachten voordat we de kelder sluiten
DGFB
○ Anders vragen dat ze ineens op cursuskot ook hetzelfde slot steken?
■ Geen goed idee, praesidium moet hier eigenlijk niet zijn
■ Als het echt nodig is, kan je er nog altijd binnen met de sleutel
uit de kleine kelder
Onderhandelingen Kevin contract + lustrumdeal
○ We hebben van de meeste al teruggehoord over hun prijzen
○ We gaan nog eens alles mooi documenteren en voorbereiden
Gesprek met StuW over de cursusverkoop
○ StuW ging de persoon in kwestie contacteren
Secret Santa
○ Kerstfeestje gaat momenteel niet door
○ Secret Santa gaat wel door. Doen we die dan op de vergadering of
tijdens het tweede semester.
■ We gaan dit tijdens het tweede semester doen
○ We gaan het kerstfeestje verleggen naar 16/02
■ Als het mag in de kelder, doen we het daar
■ We zullen dit anders bij Maxim op kot doen
Vergadering volgende week afschaffen
○ STEMMING
■ Voor:
13
■ Tegen:
0
■ Onthouding: 0
■ Unaniem goedgekeurd
Skireis
○ We hebben alles al terugbetaald aan de Chiro
○ We zijn nog aan het wachten op contracten voor de kamers effectief
terug te krijgen
Galareceptie FK 25 maart
○ Momenteel mogen we met 7 gaan
Zorgen dat we frigo’s ergens kunnen krijgen, tegen dat Prik&Tik hun frigo’s
terug willen

Vice-Praeses
● Ken uw statuten
○ Bezoekers moeten het voorlopig verslag krijgen wanneer het af is
■ Link van tijdens de vergadering is niet goed genoeg
■ Stuur een bericht naar het praesidium en bezoekers met een pdf
van het voorlopig verslag in
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Quaestor
● Financiële verslagen
○ Bierkoning & bitterballenavond
■ Verlies
■ Volgend jaar terug duurder verkopen
● Wiki is aangevuld
■ Prijzen beslissen aan de hand van wat je gekocht hebt
● Vroeger de ballen gaan kopen en in diepvries steken
■ Of op voorhand bepalen hoeveel en wat we gaan aankopen
● Dan weten we de kostprijs ook direct
○ Quiz
■ Winst
■ We moeten enkel het lokaal nog betalen
○ LAN
■ Eindelijk de afrekening gemaakt
■ Uiteindelijk juist winst gemaakt door overschot te verdelen en
Zeus die nog sponsoring had gekregen van ergens
○ Schachtenverkoop
■ Redelijk wat mensen hebben al betaald
● Shiftpinten
○ Shift telt als 1 euro per half uur
○ Telt enkel bij activiteiten die niet in de cb zijn
○ Misschien met jetons werken
■ Geeft de indruk dat praesidium niet vertrouwbaar is
● Het is makkelijker te tellen voor de quaestor achteraf en
als mensen zat zijn, kunnen ze al wat minder goed tellen
■ Al de kleuren eens een waarde geven
● Subsidies
○ Deadline morgenavond
○ We zitten al boven de limiet
● Merchandise
○ Mensen kunnen niet bestellen op de WiNA Shop als er geen shiften
zijn
○ Laat ze sturen naar iemand om direct te bestellen zonder de shop te
gebruiken
● Payconiq in cursuskot
○ Zal teveel chaos zijn in het controlepaneel bij payconiq
● Quizprijzen
○ Sjaals, potten en mondmaskers waren op
● Codices
○ Verkopen aan €10, niet €8
● Cantussen mogen technisch gezien doorgaan
○ We gaan dus waarschijnlijk annulatiekosten moeten betalen
● Vergelijking met begroting maken voor op de vergadering van week 12
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Pseudo-IT
● Raspberry Pi is toegekomen
○ Wordt aan gewerkt om de setup goed te krijgen
● Laatste dagen gewerkt om zoveel mogelijk af te werken
○ De huidige web infrastructuur staat grotendeels in orde
● WiNA Career
○ Komt donderdag normaal aan
● Privacy Policy
○ Agenderen op de volgende AV?
■ Dit zal begin tweede semester zijn
● WiNA Users
○ Complexer dan we verwacht hadden
○ Er is een basis maar we zullen er eens rustig naar kijken in het tweede
semester
● Robin stopt als pseudo-IT en dev-team
○ Rechten fixen
○ Schulden afbetalen
○ Ice Tea uit de kelder?
■ Robin zal deze meenemen
○ Sleutel teruggeven
● Google account voor kelder doorgeven aan Kobe

Feest
● Evaluatie bitterballenavond
○ Minder verkocht dan vorige jaren, waarschijnlijk door de nieuwe
coronamaatregelen
○ Nog 2 dozen bitterballen en 1 doos kaasballen over
■ Weggegooid want ze waren ontdooid
○ Volgend jaar meer olie voorzien
■ Meer dan 2 flessen, op wiki zetten
○ Prijs van bitterballen was fout op wiki, aanpassen naar 3 en 4
○ Altijd iemand bij het frietvet laten staan, ook als ze buiten staat af te
koelen
○ Volgende keer een pot voorzien voor de bitterballen in te steken
■ Geen kartonnen doos
○ Volgende keer vragen aan Kevin of we de diepvriezer mogen
gebruiken zodat ze niet allemaal ontdooien
○ Geen nieuwe dingen aankopen die we nog in de kelder hebben liggen
○ Veggieballen waren er niet in de makro en ze gingen ook veel duurder
zijn
● Alpha & Omega
○ We kunnen dit idee gebruiken voor semester 2
● Online activiteit of niet?
WiNA Gent vzw - Praesidiumvergadering
4

○ Skribble.io en andere games
○ We kunnen dit in week 11 doen
○ Probeer morgen een banner te fixen zodat we wat volk kunnen
aantrekken

Sport
● Evaluatie IFK minivoetbal dames
○ 1-1 tegen Geografica, 5-1 tegen VRG 2, 0-6 tegen VTK: 3e in poule
○ 3 matchen van 2x15 minuten was wat teveel van het goede
■ Zeker zonder vervangers
● IFK Badminton niet-geklasseerden
○ 6/12
○ Bericht op Facebook gezet
○ Deadline is vrijdag
○ Beperkt tot 6 heren en 4 dames
○ Als je niet aan 4 dames geraakt wil Justine wel meedoen
● Frisbee-activiteit
○ Kunnen we in het tweede semester wel eens doen aangezien we
waarschijnlijk niet veel IFKs meer gaan hebben
● Leden zagen over een schaatsactiviteit
○ We kunnen eens kijken of we dit in week 12 zouden kunnen doen
■ Kan ook in semester 2 als we nog plaats hebben
○ Eens informeren bij de schaatsbaan

Cultuur
● Quiz
○ Meer Stella, ice tea en hotdogs; minder cola
○ Wiki klopte niet
■ Vul die zeker goed aan
○ Sjaals en cantuspotten nog eens gepromoot
■ Die waren blijkbaar populair
■ Vooral de cantuspotten waren snel weg door WiNA leden
○ In A2 wilden mensen snel weg na de quiz
■ In A3 wouden ze ook wel weg maar in het algemeen was er
daar meer sfeer
■ A3 is een betere opstelling voor een quiz, niet veel aan te doen
○ Leeggoed kasteel en frisdrank moet nog weg
○ In A2 konden we na 22u geen muziek afspelen door de speakers
○ Plateaus
■ Kan handig zijn als je 4 drankjes en 4 hotdogs moet brengen
■ We hebben er normaal gezien liggen
● Nog eens bekijken
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○ Wat duidelijker communiceren naar praesidium over zuipbeker en wat
ze moeten doen
○ Wat langere (bestel)stokken voorzien zodat het duidelijk is wanneer ze
willen bestellen
■ Met kleine stokjes beginnen ze te spelen
○ Flesopeners voorzien
○ Afwasshift kan handig zijn
○ Misschien niet-praesidiumleden aanspreken die kunnen helpen met
shiften
■ Vooral als het al in 2 lokalen wordt opgesplitst
○ Een shift maken voor drank aan te vullen
○ De klikker shift was niet echt handig, zeker als we al mensen te kort
hebben
■ Het was wel nodig aangezien we maar 1 bakje hadden en we
zaten in 2 lokalen
○ Er was gevraagd voor walkies maar die waren niet voorzien op de quiz
○ Laat de kassa's niet alleen, zeker als ze openstaan
■ We waren met weinig volk maar probeer dit zeker niet alleen te
laten
■ Eventueel even bij de verbeteraars leggen

Scriptor
● Strakske nalezen is niet optioneel
○ Aanduiden als je het nagelezen hebt
● Strakske nalezen via overleaf, zodat veranderingen duidelijk zijn
● Strakske terug op gewoon papier laten drukken ipv dik papier
○ Bij lustrumstrakske zou dit wel nog kunnen
■ Lustrumstrakske is gepland om een week voor de paasvakantie
uit te delen
● Iets specifieker sturen als je iets last minute aanpast en ze het nog eens
moeten nalezen
● Nog eens communiceren naar de leden toe dat dit online staat
● Eens kijken wanneer je strakske 3 zou doen

PR-Extern
● Contract Deloitte
○ Vanavond stuur ik nog een mailtje naar hun.
● Update Currvit
○ Op Discord staat een aankondiging over het testen van hun platform,
dit graag zo snel mogelijk doen en jullie opmerkingen doorsturen naar
Maxim.
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○ Normaal gingen ze de aankondiging naar onze studenten vandaag
samen met Maxim overlopen, maar ze hebben niet meer geantwoord
● Update jobbeurs
○ S5 ligt vast
○ CurrVit had een lijst van bedrijven gegeven die zij voor ons konden
contacteren, we hebben bedrijven hieruit gefilterd, ze gingen hier zo
snel mogelijk mee beginnen.

PR-Intern
● Kleine camera
○ Werkt blijkbaar toch nog, maar is zeer brak
○ Nieuwe: ofwel is het te duur om te dienen als alternatief voor de grote
camera, ofwel te brak
○ Voorlopig de grote camera gebruiken en later eens kijken voor een
deftige kleine camera die voor alles kan dienen
○ Na foto’s te trekken op ballenavond vond ik een nieuwe kleine camera
niet noodzakelijk aangezien je de grote makkelijk rond je nek kan
hangen en achter de bar droppen als je eventjes geen foto’s wilt
trekken
■ Mensen die bier vasthouden botsen wel eens tegen je
● Zorg dat de grote camera opgeladen is

Cursus
● Is het raam aan het cursuskot al gekuist?
Intern Huisreglement Art 5.11 tweede lid:
De Cursus heeft toegang tot het cursuskot en is hier ten allen tijde
verantwoordelijk voor
○ Mag ook door schachten gedaan worden als je schachten hebt
● Zijn er twee mensen die komende vrijdag(voormiddag) mee kunnen helpen
met boeken/cursussen te laden?
○ Kobe en Jitse V. kunnen wel helpen
● Laat de werkgroepen een banner doorsturen als ze daar iets willen hangen
○ 1 banner per werkgroep

Schachtentemmer
● Evaluatie bierkoning
○ Micro volgend jaar niet meer aan temmer geven
○ Al gehoord van mensen dat ze geen temmer willen worden gewoon
omdat ze moeten drinken bij bierkoning
■ Je kan wel laten overschakelen op water naar het einde toe
■ Volgend jaar duidelijker maken dat dit wel mag
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○ Normaal senior (of iemand anders) ernaast zetten en die doet dan ook
de micro
● Cantussen semester 2
○ Kijk de kalender nog eens na, er is nog minstens 1 cantus
(verbroedering VBK) die op de verkeerde datum op de site staat
■ Cantus was verplaatst geweest en dit was nog niet aangepast
op de site
● Ondertussen al veranderd
● Werkgroepencantus
○ We hebben al veel cantussen in het tweede semester
○ De huidige cantussen zijn al ingevuld
○ We kunnen ze wel uitnodigen op de 24-urencantus
○ Ze zijn sowieso welkom op onze cantussen

Varia
Milieu
● Warm kunnen afwassen gaan we proberen te regelen via GSR
Lustrum
● Alle rollen in het comité zijn verdeeld
● Laatste vergadering van dit semester is komende zondag
● Lustrumsite wordt morgen op de facebook aangekondigd
○ De foto op de site proberen een betere resolutie te geven
● Als de lustrumbegroting klaar is, stuur het door naar Sibe
Andere
● Ik heb een ROX vriendenboekje gevonden en meegenomen van bij Jarne
thuis dus tis nu van mij en ik wil dat jullie dat invullen want jullie zijn mijn
vrienden
● Praesidiumactiviteit semester 2
○ Al eens een datum zoeken?
○ We gaan dit nu nog niet vastleggen
● Wina Leuven heeft een functie GAK, gokje wat het betekent?
○ Grote activiteiten en kleine
● Ik heb honger, VICEEEEEEEE
● Read only werkt niet
● Oma-engels is echt funny
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