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Zondag 26 februari 2017

Te laat (verwittigd): Stéphanie, Anna, Brecht, Nick, Stijn
Te laat: Lise, Joren
Afwezig (verwittigd): Cedric, Clara
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 12/03: PV11

2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● Sport
○ IFK Volleybal (13/02)
We zaten in een gemakkelijke poule. Veel spelers hadden
afgezegd, dus Senne heeft zelf meegespeeld. Ze hebben
gewonnen en spelen de halve finale tegen VEK.
○ Speedteamtraining I (15/02)
○ Speedteamtraining II (22/02)
Op de eerste speedteamtraining was er 15 man ondanks dat er
weinig reclame was gemaakt. Op de tweede speedteamtraining
regende het, maar waren ze toch met 18.
Kasper en Jim doen het heel goed.
○ IFK Zwemmen (22/02)
Bij de dames eindigden we eerste met dubbel zoveel punten als
de tweede.
Bij de heren werden we derde, maar er is een fout in de uitslag
dus misschien worden we nog tweede.
○ Squashtoernooi (23/02)
De inschrijvingen geraakten nooit vol, dus werd de activiteit
afgezegd. Ook IFK squash gaat niet door, dus het is niet zo erg.
Sport gaat nu op zoek naar een andere activiteit om te doen na

de 12urenloop.
● Feest
○ Après-ski goliarde (13/02)
Er was nog veel gluhwein en jägermeister over.
○ Cocktailfuif Radioactive (20/02)
De vier cocktails waren een groot succes.
Er was anderhalf keer zoveel gemaakt als vorige keer en om
1u45 was het uitverkocht.
Iedereen heeft zich goed geamuseerd.
● Schachtentemmer
○ Heropeningscantus (15/02)
Deze cantus was enkel voor VTKleden en de cantuszaal zat goed
vol. Iedereen heeft zich goed geamuseerd.
○ Initiatiedoop 4 (20/02)
Deze activiteit was paintball voor 50 man.
Het was heel plezant.
○ Vriendjes- en familiecantus (24/02)
Het was heel plezant.
Oud-praesidium hebben de cantus half overgenomen. We gaan
Koen (keizer cantor) nog eens uitnodigen.
Er zijn vijf vaten gedronken.
● IAESTE
○ CV/motivatiebrief-event (13/02)
Er was 50à60 man en velen hebben er iets aan gehad.
○ Twinning Macedonië (17-19/02)
Het was geslaagd. Iedereen was heel enthousiast.
Zaterdagavond was het de national evening in Delta. Er was
ongeveer 30 man en het was heel geslaagd.
○ IAESTE/BEST-cantus (21/02)
Er waren ongeveer 30 mensen. Het was heel tof.
● Pers
○ Kommaneuken ‘t Civielke 3 (16/02)
Het was in het thema van Valentijn. Er lagen hartjes op tafel en
er werden knuffels gegeven.
● Delta
○ Medewerkersevent (19/02)
Er is pizza gegeten en we zijn gaan bowlen.
● Interne
○ Pannenkoeken@Zwijnaarde (20/02)
Jacob heeft Kirsten vervangen.
Feest had de kar nodig dus zijn ze vroeg moeten stoppen.
Er zijn nog pannenkoeken over, dus volgende week is er

●

●

●

●

pannenkoeken@Plateau.
○ Kleutercantus (23/02)
De cantus is heel goed verlopen, minder chaotisch dan vorig jaar.
Er zijn zes en een kwart vaten gedronken.
Er waren veel nieuwe gezichten en er zijn veel codexen verkocht.
Viktor en Louis hebben een trechter gekocht. Ze zijn hem
vergeten, dus kan gebruikt worden als strafje.
Cultuur
○ Comedy Night (21/02)
Er waren 46 mensen, terwijl er 130 konden komen. Vorig jaar
was het volledig uitverkocht. Het was wel super leuk.
Web&ICT
○ Codesprint III (22/02)
Er waren genoeg mensen en er zijn issues opgelost.
De nieuwe laptops zijn klaar voor gebruik. De lidkaartprinter
werkt nog niet op alle pcs. Er zijn ook problemen met printen in
kleur, maar het werkt wel als je print via usb.
BEST
○ Anniversary weekend (24-26/02)
BEST Ghent is 20 jaar lid van internationaal BEST. Het weekend
vond plaats in Sint-Niklaas. Het was zeer plezant.
Andere
○ FK nieuwjaarsreceptie (13/02)
○ Engage After Work Party (17/02)
Enkel Klaas was er, dat vonden ze jammer. Er was niet super veel
volk. Het was heel leuk.
○ The Alliance (23/02)
In het begin was het onaangenaam druk. Volgend jaar zouden we
niet mee hoofdkring worden.
De Romeo’s om 2u was veel te laat.

5)Komende activiteiten
● IAESTE
○ IAESTE 2e semester: update
Nominaties al veel kunnen invullen;
Praktische administratie;
2 PC-sessies voor (niet)genomineerden;
Member raising event;
Weekend in april;
Workshops;
Twinning;
Volgend jaar: conferentie organiseren.
● Delta

○ Infomoment ‘Feestje in Delta’ (27/02)
Er wordt samengezeten met medewerkers die geïnteresseerd
zijn om een feestje te organiseren. Ze krijgen veel vrijheid en ook
budget indien nodig.
● Sport
○ IFK Minivoetbal heren 1/8 finales (27/02)
We hebben twee ploegen en spelen tegen VPPK en VRG1.
○ IFK Squash (29/02)
Dit is afgeschaft, want ze hadden geen locatie.
○ Speedteamtraining III (29/02)
Er wordt een ticket voor het galabal weggegeven.
Laat je niet afschrikken door de naam, het is ook plezant voor
niet supersnelle lopers.
○ IFK Badminton (06/03)
Er was vrij veel respons, dus komt goed.
○ IFK Minivoetbal dames 1/4 finales (08/03)
Ze spelen tegen HILOK1.
○ IFK Basketbal dames en heren (08/03)
De dames spelen de halve finale. Waarschijnlijk tegen HILOK.
De heren spelen de kwartfinale tegen geneeskunde.
○ Speedteamtraining IV (08/03)
Idem speedteamtraining III maar zonder ticket voor galabal.
○ Minivoetbaltoernooi (09/03)
Alle terreinen waren bezet, dus is het op een terrein in het GUSB
(indoor).
● Schachtentemmer
○ Overhandiging lintjes initiatiedopers (27/02)
Ongeveer 60 eerstejaars zullen een lintje krijgen via de officiële
manier (met een pintje en zout).
Om hun lintje op het einde van het jaar te mogen houden moeten
ze vier van de vijf volgende opdrachten vervullen:
- Ode aan hun favoriete late night snack brengen
- Minstens één cantus hebben bijgewoond
- In groep van vier het clublied uitbeelden
- Minstens één shift voor VTK gedaan hebben
- Minstens één keer feesten tot 5u (en een foto met de barman
nemen)
Ook als ze volgend jaar niet meedoen met de doop, zullen ze hun
lintje terug moeten afgeven.
Vanaf volgend jaar krijgen de schachten hun lintje bij de
schachtenverkoop.
De eerstejaars met hun lintje over hun linkerschouder zijn géén
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schachten.
Volgend jaar kan de kleutercantus betrokken worden voor de
overhandiging van de lintjes.
○ Doopreünie (06/03)
Alle filmpjes van de doop zullen herbekeken worden. Er is gratis
pizza voor de nieuw gedoopten.
Feest
○ Sollicitatie goliarde (27/02)
Bij C&D kan gesolliciteerd worden voor een extra bonnetje.
○ Crazy Dating goliarde (06/03)
Er zullen vier soorten bandjes zijn: bezet/ one night stand/ op
zoek naar iets serieus/ single. Je mag zoveel bandjes dragen als
je wil.
Er wordt een vat gegeven om 22u.
○ Galabal der Ingenieurs (10/03)
Er is nog werk aan de voorbereiding. De shiftenlijst staat online,
die voor het galabal zelf gaat woensdag open.
Er zijn nog drie kamers beschikbaar.
Let op bij het flyeren: dit mag niet op de openbare weg, dus zorg
dat je aan de brug binnen staat.
Cultuur
○ Speeddate (01/03)
Dit is een activiteit samen met VLK, VPPK en VLAK.
De shiften zijn nog niet goed vol.
Er zijn nog maar 120 inschrijvingen (vorig jaar 200), maar de
helft daarvan is van VTK.
Bij binnenkomst krijg je een cocktail.
De afterparty zal doorgaan in de Koepuur in plaats van in Delta,
want vorig jaar was er weinig volk.
Halftime
○ BBQ + cantus (01/03)
Voor de BBQ zijn er 62 ingeschreven, dat is minder dan vorig
jaar. Voor de cantus moet niet op voorhand ingeschreven
worden.
Infomoment praesidium (02/03)
Het evenement moet nog aangemaakt worden.
Dit is een algemene presentatie met nadien tijd voor vragen.
Interne
○ Pannenkoeken@Plateau (06/03)
Pers
○ ‘t Civielke 3 verschijnt (06/03)
○ Kommaneuken ‘t Civielke 4 (09/03)

Vorige keer was er veel praesidium, dat was leuk.
● C&D
○ Jobfair (28/02)
Alles staat klaar voor morgen. Wie shift doet op de jobfair zelf
moet in deftige kleren komen.
Er wordt gekozen om iedereen zelf de keuze te laten of ze de
medewerkerspolo aandoen.
○ Development Course 1 (07/03)
Deze wordt gegeven door iemand van Papillium. Het zal heel
interactief zijn.
● PR
○ Archiefair (08/03)
Er zijn een zestal presentaties, gevolgd door een receptie.
● BEST
○ EBEC (08/03)
Er zijn nog open inschrijvingen voor case study. Er zijn leuke
prijzen te winnen.

6)Algemeen
● Reservatie materiaal voor IAESTE weekend (24-26/03) (Dries)
IAESTE heeft volgend materiaal nodig: muziekinstallatie, microfoon,
croque machine, beamers.
Dit moet besproken worden met Web&ICT want zij hebben ook
vanalles nodig voor de TherminLAN.
● Update catering taken voor faculteit (Dries)
Leen moet besparen op budget voor catering.
De ouderavond zouden ze bijvoorbeeld door VTK laten organiseren.
Ze wil ook dat we de receptie van de proclamatie doen, maar dat
gaat praktisch niet want dat is vlak na de examens.
Het voorstel is om Firnale door Engage te laten organiseren.
● Firnale
Dit houdt in dat je zorgt voor een activiteit (is meestal bierbowling)
een feest en een jaarboek.
Het comité: Stéphanie, Anna, Thomas O (maar is waarschijnlijk op
vakantie).
● Mensnight + ladiesnight
Comité ladies: Elke, Lise, Tania
Comité men: Pieter, Moustapha, Alexander, Stijn, Jonas, Jules,
Senne
● Infodag (25/03)
Iedereen wordt verplicht verwacht een halve dag aanwezig te zijn.

7)Varia

● Praesidiumactiviteit (13/04) (Yentl)
Het is nog een groot geheim.
We starten rond 14u en zullen rond 19u terug zijn, maar kunnen er
ook een gezellige avond van maken.
Er zal nog een doodle gemaakt worden voor de aanwezigheden. Als
je zegt dat je komt, kom dan ook effectief.
● Galabal Farma (03/03)
Er wordt eerst afgesproken met eigen drank in Delta.

