Praesidium Vergadering 10
Zondag 11 februari 2018
Aanwezig: Alexander, Elke, Thomas D, Pieter G, Cedric B, Joran, Laura, Kirsten, Dries, Jonas,
Nico, Jens-Joris, Edward, Isolde, Hanne, Thomas DL, Flaure, Celine, Lukas, Ann-Sophie, Saar,
Cedric C, Benjamin, Thomas G, Hannes, Jules, Jacob, Isa, Michiel, Willem
Te laat (verwittigd): Yentl

Te laat: Pieter H, Lucas,
Afwezig (verwittigd): Sofie, Kasper, Matthias
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 25 februari 2018 om 21u30

2)Mededeling van de voorzitter

Hopelijk heeft iedereen goed genoten van de vakantie, graag willen we jullie alvast bedanken voor
de inzet in het vorige semester. Doe zo verder.

3)Regels en afspraken
4)Posten

Cultuur:
■ Filmavond (12/12)
Er was niet zo veel volk, er was ongeveer 15 man.
Er was wel iets raar met het lokaal, blijkbaar had een andere vereniging het ook gereserveerd.
Het wordt blijkbaar doorgegeven aan de permanentie maar niet aan de faculteit als we iets
reserveren waardoor we met een dubbele boeking zaten.
De decaan is ook komen helpen met het geluid.
■ Comedy Night (21/02)
Jullie zijn allemaal welkom, het gaat heel leuk worden.
Bert Gabriëls, Lukas Lelie en Ralf Jennes komen iedereen entertainen.
We kunnen wel nog wat shifters gebruiken.
●

Interne:
■ Onthaal 2 in Zwijnaarde
Dit gaat door komende woensdag.
We gaan pizza’s uitdelen om eens iets anders te doen.
Het is dan ook Valentijn, dus misschien proberen we er nog een thema rond te maken.
We gaan de pizza’s waarschijnlijk via domino’s bestellen.
Vergeet dit wel niet op voorhand aan de cafetaria te melden.
■ Kleutercantus (20/02)
Dit wordt georganiseerd door 2de jaars voor 1ste jaars.
Het thema is babys.
We zitten samen in facebookgroep met hen.
●

Praesidiumleden die al ouder zijn, zijn niet toegelaten.
●

PR:

■ Naturaprijzen guidogids
De natura prijzen zijn geleverd.
Een deel is al gedibst, de overschot wordt doorgestuurd via mail.
Web&ICT:
■ Codesprint 3 (13/02)
Jullie mogen allemaal komen.
Stuur dus wel ook nog snel issues door als je er nog hebt.
■ React Meetup (22/02)
Het is samen met iemand waar Michiel bij heeft gewerkt.
Het eindigt met pizza’s.
●

Schachtentemmer:
■ Massacantus (13/12)
Het was heel leuk.
We hebben ons goed gedragen.
We hadden een mopje met praeses en vice uitgehaald. We hadden hen gebeld en gezegd dat we
zogezegd waren buiten gesmeten na 30 min en dat Lukas niet meer kon praten.
■ Valentijnscantus (14/02)
Deze cantus wordt nog leuker.
Het is uiteraard in thema.
De cantus zit wel al volledig volzet met enkel VTK leden.
Als ze toch van een andere kring zijn moeten ze wel hun kiel en lint uitdoen.
■ Initiatiedoop 4: VTK On Ice (19/02)
We gaan schaatsen in de Kristalijn met muziek van DJ Chodric.
Op het middenveld zal er ook fun hockey zijn.
Er is ook een bar op het ijs.
Er was wel een foutje bij het inschrijvingen, ze waren te vroeg open gegaan.
Er komt een 150-200 man.
■ Vriendjes-en familiecantus (23/02)
Dit gaat door komende vrijdag.
Hoeveel mensen mogen er per persoon mee? Waarschijnlijk zal dit ongeveer 2-3 personen per
persoon zijn.
■ Lintjes op kleutercantus
Als ze al 2 initiatie dopen hebben meegedaan krijgen ze op de kleutercantus een lintje dat ze links
mogen dragen.
Een beetje met het idee om ze aan te sporen volgend jaar de echte doop te doen.
●

Sport:
■ IFK Badminton (11/12)
We hebben er nog geen resultaten van.
Maar onze meisjes waren wel sowieso beter dan die van HIlOK.
■ Skireis (3/02-11/02)
Algemeen zijn we vrij tevreden over de skireis en de samenwerking met skiline.
We gaan nog een mail rondsturen waar je kritiek en feedback op kan doorgeven.
Deze evaluatie wordt naar alle deelnemers gestuurd.
■ IFK Volleybal Heren (12/02)
We hebben nog 2 spelers te kort.
●

Misschien Senne of Pieter G?
■ IFK Basketbal Heren (14/02)
Dit gaat door op 14/02.
■ Speedteamtrainingen
Op donderdag gaan we onze speedtramtrainingen doen.
Dat komt beter uit voor planning.
■ IFK Volleybal Dames (19/02)
Dit gaat door op 19/02.
■ IFK Zwemmen (21/02)
Dit gaat door op 21/02.
■ Initiatie Schermen (22/02)
Op 22/02 gaan we schermen in de lakenhal.
Pers:
■ Lustrum Civielke
Het moet deze week af zijn.
We hebben nog een voorwoord van lustrum en praeses nodig.
En eventueel ook nog een artikel van Delta.
■ Lustrum kommaneuken (15/02)
Dit gaat door op 15/02.
■ Kommaneuken Civielke 4 (22/02)
2 weken na het lustrum civielke gaan we kommaneuken voor het volgende civielke.
●

Feest
■ Gezelschapsspelletjes goliarde (11/12)
Het was heel gezellig, het was de eerste keer dat er eens niet zo veel volk was.
■ Après-ski goliarde (12/02)
We gaan dan flugels verkopen aan 1 euro.
■ Crazy dating goliarde (19/02)
Het wordt een goliarde waar jullie allemaal kusjes aan elkaar kunnen geven.
●

FriS
■ Ingenieursforum ism VTK Leuven
Het idee is om zo beter op de hoogte te zijn van hoe beiden te werk gaan.
We zijn nog bezig met het verder uit te werken.
■ Resultaat enquête
Algemeen zijn onze studenten tegen een start op 1 september en tegen een modulesysteem.
Voor de rest sluiten ze zich vrij hard aan bij de mening van andere faculteiten.
●

IAESTE
■ CV & Motivatiebrief info event (12/02)
De deadline is vrijdag om te appliceren voor stages.
Morgen organiseren we nog een motivatiebrief uitlegsessie gegeven door Bjorn.
■ Connect conferentie (14/03 - 18/03)
Hier komt ongeveer 100-120 man naartoe vanuit Gent, Brussel en leuven.
■ Update stages
Vorig jaar hadden we 105 stages.
Dit jaar hebben we er 143, waarvan 95 van Gent.
We proberen deze te wisselen met meer als 50 landen.
De vraag is of we dit gaan kunnen dragen? Want het brengt wel veel extra administratief werk
met zich mee.
●

BEST:
■ Welcome day
Deze was goed verlopen.
Ook een speciale dankjewel aan Jacob.
We hadden 2 keer zo veel volk als anders.
Er waren presentaties van VTK, VLK, BEST en IAESTE.
■ EBEC
De voorbereidingen zijn begonnen en het core team is gekozen.
●

Delta
■ Medewerkers event
We zijn gaan bowlen en we hebben pintjes gedronken.
■ Opvolging
Laat ons gerust weten als je iemand weet die mogelijks interesse heeft om volgend jaar Delta te
doen.
●

● Lustrum
Probeer allemaal mondeling zoveel mogelijk reclame te maken.
De banner delen en instellen als omslagfoto wordt van iedereen verwacht.
Dit zal wel pas kunnen gedaan worden als de jobfair voorbij is.

5)Algemeen
● Samenstelling verkiezingscommissie
Wat doen ze?
Ze organiseren het verloop van de verkiezingen en organiseren de overdracht.
De voorwaarde om deel te worden is wel dat je volgend jaar niet opkomt.
Geïnteresseerden mogen een mail sturen naar de praeses.
De deadline hiervoor is morgen om 19u.
●

Actief stemmen medewerkers:
■ Delta
○ Elisabeth Hofman
○ Goedgekeurd via stemming
■ Pers
○ Eva Vandenberghe
○ Wafae Hammich
○ Marija Pizurica
○ Goedgekeurd via stemming

6)Varia
● Valentijnsbar met archies (14/2) (Elke)
Deze is verzet naar een week later, dus de week na Valentijn.
● Projecten (Elke)
Wie wil zich verantwoordelijk stellen voor volgende projecten?
■ Halftime
Nico
Benjamin
Ann-sophie

Hannes
Jens-Joris
Saar misschien?
■
Isolde
Celine
Ann-sophie
Flaure
■
Cedric C
Jonas
Thomas D
Yentl
Nico
Thomas G
Willem
Joran
■
Pieter G
Hanne
Thomas D
Kirsten
Jules
Cedric C
Jonas
Thomas DL
Alexander
Dries
●
Kirsten
Alexander
Hanne

Ladiesnight

Mensnight

Mastercantus

Firnale

● FK receptie (Elke)
Bijna iedereen is ingeschreven. Het begint om 19u, we spreken dus af om 18u45 aan blauw.
Het duurt normaal wel tot na 12u.
Elke: Voor de mensen die mee doen aan de ABInbev cup, check je mail.
Onze spits is wel geblesseerd (Yentl), maar in de plaats gaat hij coachen.
Jules: Het archief staat open, ze hebben die deur weggehaald voor de werken.
We checken best eens wat er staat dat belangrijk is en verhuizen dat best tijdelijk naar rood.
Flaure: De cursusverkoop start morgen, we hebben nog shifters gezocht dus kom allemaal maar
helpen.
Lucas: Is er iemand die een artikel wil schrijven over hoe leuk de ski reis was?
De skicrew zal dit in orde brengen.
Leuke foto’s mogen ook altijd worden doorgestuurd.

Jens-Joris: Ik zit niet meer in de whatsapp, wil er iemand mij opnieuw terug toevoegen?
Jacob: Betalen ereleden zoals leden op activiteiten?
Alexander checkt dit.
Pieter H: Zijn er nog mensen die naar Aalst gaan?
Hanne: Vergeet allemaal jullie overdracht al niet te beginnen schrijven, dit is heel belangrijk voor je
opvolgers.

