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Aanwezigen

● Tibo Caterin [Voorzitter]

● Robin Vande Vyver [Praeses WiNA]

● Sara Lingier [onderwijsverantwoordelijke]

● Morgan Vervoort [Praeses Geologica]

● Norick De Vlamynck [Bestuurder Digitalisering]

● Mathijs van Noort [Vicevoorzitter StuW]

Doorstroom
● [Sara] OC Biologie

○ Heeft niet gereageeerd op de mail van Sara

● Norick - OC Chemie

○ Niks noemenswaardig te vermelden

● Morgan - OCG (master)

○ Niks te melden

● Sara - OC Wiskunde

○ Nog geen vergadering gepland

○ WG Master is samengekomen. nog niks concreet

○ Er zal besproken worden hoe 2de semester aangepakt zal worden in de nabije

toekomst

● FR [Sara]

○ Volgende week vergadering.

○ Begroting staat op de agenda

● Bibliotheekcommissie [Tibo]

○ Niks te melden

● Geologica [Morgan]

○ Niks anders dan andere kringen; Discord Server is rustig en iedereen is druk met de

blok

● WiNA [Robin]

○ same als Geologica

Gesprek decaan examens en studieplekken
[Tibo] Het document voor morgen is nog leeg. We hebben vragen nodig anders zal het zeer snel

gedaan zijn. Tibo heeft zelf geen tijd gehad om vragen te beantwoorde,

[Mathijs] Via FR stuvers (Eva) is er een vraag: Zijn er ideeën rond ‘out of the box’ initiatieven zoals

flexibele academische kalenders?

[Sara] Deze vragen gaat ze op het moment zelf niet willen beantwoorden. Het idee vindt zijn

oorsprong in een mail van een prof. Sociolgie(?)

[Mathijs] Gaan practica in de lesvrije week door, al dan niet op vrijwillige basis.

[Tibo] Voor Chemie is dit alvast niet gepland daar er de voorbije week inhaal practica zijn geweest

[Mathijs] Het kan niet slecht zijn om het alsnog te vragen, om echt bevestiging te krijgen voor alle

richtingen.



[Sara] We mogen in het algemeen ook vragen stellen waar wijzelf wel het antwoord wel op weten,

maar misschien nog niet iedereen.

[Mathijs] Algemeen examenverloop is ook niet slecht om nog eens te overlopen, zodat alles voor

iedereen duidelijk is. Ook: wordt de coronacheck toegepast ja of nee, ook al is het antwoord daarop

nog niet duidelijk momenteel.

[Norick] Hoe gaan de examens verlopen, met kleurcodes e.d. uit de mail van de rector.

[Sara] Zeker niet op het moment zelf een gesprek proberen bedenken. Beter om dergelijke

[Robin] Met dat het voornamelijk over examens zal gaan, waar zitten eerstejaars vooral mee in:

moeten zij voorbereid zijn op een ander examen dan die voor hun hebben gehad, met dat het 3 uur is

ipv 4uur. Wat als het heel slecht is door corona, zoals recoveren van studiepunten. Blijft de

coronacheck geldig, want het zou stom zijn om ermee te stoppen want het wordt alleen maar

zwaarder.

[Tibo] Coronacheck wordt alvast niet opgelegd van bovenaf. Een prof kan deze wel inschakelen indien

nodig, met eventuele goedkeuring door OC-voorzitter

[Robin] Bloklocaties e.d. [Mathijs: Resto’s tijdens de examen?] moet ik een mondmasker dragen en de

hele tijd aanhouden?

[Sara] Mag je naar het toilet gaan?

[Robin] Wat als ge corona hebt?

[Tibo] *Zeer dankbaar voor Robin’s input* Mogen eigen mondmaskers?

[Tibo] Wat is jullie mening over het feit dat we steevast een nieuw (wegwerp)mondmasker?

Blikjkbaar kregen studenten ook soms enveloppen om hun eigen mondmasker in te steken voordat ze

eentje van de UGent konden opdoen. Sowieso zal je een mondmasker moeten dragen daar de

meeste UGent campussen in de zones liggen waar je verplicht een mondmakser moet dragen.

[Robin] Op het vlak van mondmaskers zal duurzaamheid tijdens de examens al minder belangrijk zijn.

[Tibo] De enveloppen lijken wel een beetje overkill.

Wintermarkt
[Tibo] Origineel idee was om een livestream te houden, via Urgent.fm, op hun platformen e.d.

Urgent.fm heeft het schijnbaar druk, maar heeft ons mixcloud aangeraden. Die laatste covert

grotendeels het radio- en SABAM aspect. De Van Dycks wetgeving is hier echter niet in bevat.

Mixcloud heeft een 30-dagen free trial. Er moet wel getest worden op het internet goed genoeg is in

de lounge, er een goede pc voor handen is  en of alle apparatuur er aanwezig kan zijn.

[Robin] Als het volgende week moet plaatsvinden kan ik geen mensen vinden die tijd hebben om het

technische aspect uit te werken en te ondersteunen. Voorstel is om het te verzetten naar begin

februari. Dan kan er wel een tech-team samengesteld worden, wat toch wel nodig gaat zijn.

[Tibo] inderdaad. Daarnaast gaan we ook apparatuur voor dan moeten fixen.

[Morgan] Niet zo erg als het in februari. In de plaats een naamsverandering naar iets ‘nieuwjaars-’



[Tibo] De winter eindigt volgens het KMI pas op 21 maart, maar een naamsverandering sta ik zeker

voor open. Ook GBK en decaan staan positief tegenover verleggen van het evenement. Datum

verleggen in het algemeen is dus zeker geen probleem. Wel promo klaarmaken om in januari tijdens

de blok wat te kunnen adverteren.

[Tibo] Saskia  heeft bedenkingen bij 2 personen afwisselend in 1 ruimte. Volledig begrijpelijk.

[Robin] Zoals Warmste Week buiten presenteren in de Studententuin. Internet kan tot daar getrokken

worden.

[Morgan] Ook fan van de Studententuin te gebruiken

[Robin] Zeker geen open bar. Dit gaat niet goedgekeurd geraken via DSA

[Tibo] De Studententuin dus enkel bemand door het personeel, volledig ingenomen door ons

evenement.

[Tibo] Timing; lesvrije week of daarna?

[Morgan] Liever niet de lesvrije week

[Robin] Het volk aanwezig zal vooral praesidium zijn, dat maakt et al iets meer haalbaar om in lesvrije

week te doen. Als ze les hebben gaan ze uiteraard ook niet naar de radio luisteren.

[Tibo] Aan labo personeel vragen om onze radio op te zetten in de eventuele radio’s

[Morgan] behouden van de zaterdag?

[Morgan] Best de eerste zaterdag na de eerste week.

[Tibo] 13de februari

-- Veel content ideeen omtrent Desperation day  en senioren die iets doen--

[Robin] de ster-tent(Polaris) om onder te presenteren en één van de andere tenten om apparatuur

onder te zetten

[Tibo] DSA vragen voor camera’s e.d.

-- Cantor voor cantus: vanuit de kringen of Nico van DSA ?--

[Tibo] Sponsers? in beeld brengen op de stream of enkel op de website?

[Morgan] PR is op de hoogte en komt in actie zodra er een datum is. Wss hetzelfde voor de andere

kringen.

[Tibo] Verschillende fromules mogelijke. De grootste in beeld brengen en de rest enkel op de website.

[Tibo] Nog initiatieven voor geld in te zamelen?

proffen verkoop willen we blijven doen, al dan niet na hernoemen naar wandelen met prof (=corona

proof)

[Robin] Stand van de website: Ingezamelde bedragen van vorige jaren worden mooi getoond. simpel

accountje aan te maken, overzichtje van wat te betalen e.d., proffenverkoop is min of meer in orde.

biedingssysteem voor boek/schilderij kan ook in orde komen.



[Tibo] Mixcloud 30 day trail wordt  voor die timing moeilijk → voor 11 eur betalende versie om geen

problemen te hebben

[Robin] front end kan in orde komen.Momenteel staat er nog een geript template als achtergrond op

de site. Hiervoor hebben we ook nog promotiemateriaal nodig voor uiteindelijk resultaat.

[Tibo] proffenverkoop (de feitelijke proffen) moet nog geregeld worden via de OC’s en de decaan.

--The masked Scientist wordt niet mee georganiseerd, wat origineel ook nog meet ons verbonden

ging zijn. --

[Tibo] Tegen 19/12  promomateriaal in orde hebben. Naamgeving?

● Wintermarkt kan behouden worden [Instemming: Robin, Mathijs, Morgan, Tibo]

[Robin] banners en affiches e.d. waren vroeger echt top. Best weer zoiets fixen. Inkleding met

kerstlichtjes komt in orde

[Morgan] Noa van GBK kan zoiets?

[Tibo] Noa en Maud zijn beide goede designers.

[Robin] WiNA gaat Lieven Scheire sturen zodra datum vaststaat.

--Voor grafisch designer: Noa (GBK) , Maud (Chemie) of Ann-Sophie (GSR) → alle 3 vragen, kijken wie

eerst reageert--

[Morgan] hadden ideeën voor de 1 uur te vullen. Onder meer Try not to laugh

[Mathijs]  → You laugh, you lose

--- Brainstorm inhoud 24u livestream en dergelijke ---

-- Studentenliedjes kunnen soms sabam hebben. Studentenfanfare?--

--Iets met Valentijn. Speeddaten of dergelijke?--

--Tenet films?--

--Wat weet je nog van je examen? (meerkeuzevraagjes), domste antwoorden op een examen?--

--Welke Google drive map gaan we gebruiken: van StuW of op Senioren WE drive?--

[Tibo] Promotie: postjes maken door de kringen tijdens de examens?

[Morgan] Is geen probleem om postje te maken.

[Tibo] gaat nog naar Saskia communiceren dat we voor buiten gaan gaan (organiseren in de

studententuin ipv in de lounge. @Robin, hoe zeker zijt ge dat het internet buiten gaat geraken?

[Robin] Zal sturen naar Mathieu om het te vragen.

● Repliek later op de vergadering: Naar DICT sturen

[Tibo] Hierbij kunnen we het puntje van de Wintermarkt afronden.



Varia
● [Robin] Vanuit computercommissie: enquete faculteitsbreed doen, liefst vanuit StuW. Gebruik

van computers, Helios e.d.

○ Mathijs gaat fixen

○ 2de semester

● [Sara]

○ geen openlesdagen in de Wiskunde, gemaild naar OC-voorzitter

■ zijn er andere opleidingen die wel al iets doen?

■ → Op de FR opgooien

■ Op OC Chemie is hier nog niet over gesproken.

■ niet voorbrengen op gesprek met decaan

● [Robin] Barpersoneel op de WiNA bar is altijd welkom

● [Morgan] Bloklocaties blijven een grote vraag

○ Blokmap.be

○ Centrale Discordserver vanuit GSR en DSA komt er

■ Spraakkanaal om te studeren

■ Per faculteit een chatkanaal

■ Ook met ontspanning → op zoek naar ideetjes/invulling

■ [Morgan] Niet zo nuttig daar alle verenigingen al zoiets hebben

■ [Tibo] zou ook dienen als centraal doorverwijspunt. UGent zou deze dan

kunnen delen. Persoonlijk promoten van kring-discords zou niet mogen

kwestie van reclame-policy van de UGent.

● Succeswens voor de blok namens Tibo


