Praesidiumvergadering 11
Zondag 25 februari 2018
Aanwezig: Alexander, Elke, Thomas D, Pieter G, Cedric B, Joran, Laura, Nico, Flaure, Celine,
Lukas, Ann-Sophie, Saar, Cedric C, Pieter H, Hannes, Jules, Michiel, Willem, Kasper, Yentl
Te laat (verwittigd): Isa, Dries, Sofie, Jonas, Lucas, Isolde

Te laat: Matthias, Jens-Joris
Afwezig (verwittigd): Benjamin, Kirsten, Jacob,
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 11 maart 2018 om 21u30

2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
4)Posten

C&D
■ Jobfair (27/02)
De komende 2 dagen zijn we bezig met de jobfair.
Nog niet alle shiftjes zijn opgevuld dus alle hulp is welkom.
Vanaf half 10 morgen zijn we in het ICC.
●

● Lustrum
Volgende week is het zo ver, dan is het eindelijk onze lustrumweek.
De promo kan wel nog beter dus nodig iedereen van je vrienden zeker uit.
De banner volgt nog.
■ Lustrum Goliarde 5/03
Om 15u starten we ermee.
Er zullen gans de tijd verschillende promo’s zijn.
Van 17u tot 18u is het cocktail workshop in de lounge van Delta.
Van 18u tot 19u is het proffentap.
Hennie, Mario en Gert komen tappen.
Ook de decaan en onze rector komen langs.
‘s avonds is het schuimfuif.
Daar gaan we ook nog een gratis vat geven.
Voor de schuimfuif hebben we ook poncho’s voorzien.
■ VTK Bounced 6/03
Je kan je hiervoor inschrijven per 4 personen.
Het springkasteel zal opgeblazen worden van 16u tot 21u.
Erna kunnen mensen nog tot 22u blijven plakken en dan geven we nog een gratis vat in Delta.
Je mag je in meerdere teams inschrijven.

Er zal ook een disco springkasteel zijn en zo een balk die ronddraait.
Wie niet is ingeschreven mag normaal niet op het grote springkasteel enkel als het ineens niet zo
druk zou zijn.
Er zal ook een EHBO post ter plaatse opgesteld worden.
Vergeet ook zeker geen verzekeringspapieren mee te nemen.
■ Lustrum Cantus 7/03
Deze activiteit is volledig volzet.
We beginnen om 20u in de oude vismijn.
Om 12u zal er ook een muzikale verrassing zijn.
■ Lustrum Night 8/03
We starten met een receptie van 22u tot 22u30.
Dan zullen er enkele bandjes spelen gevolgd door enkele DJ’s.
We merken wel dat er veel mensen zijn die nog niet op de hoogte zijn.
We hebben hier ook nog veel shiften voor open staan.
Morgen om 12u gaat alles van shiften in 1 keer open.
■ Lustrum BBQ 9/03
Dit gaat door van 18u tot 22u, daarna wordt er weer een feestje gebouwd in Delta.
Er was niet super veel interesse bij engage dus praesidium + date mag tot dinsdag ook nog
inschrijven.
Daarna zullen de inschrijvingen voor iedereen open staan.
■ Algemeen
Gedurende de ganse week gaan we ook onze eigen cocktail van het vat in Delta verkopen.
Alsook een VTK shotje, een combinatie van groene trojka met iets wit.
Interne
■ Kleutercantus (20/02)
Deze is redelijk goed verlopen, er is wel veel gedronken en veel gekotst.
Er hebben wel 50tal mensen hun lintjes gekregen.
Volgend jaar zouden we wel kijken om de lintjes op een aparte cantus te doen. Dit nam namelijk
nogal veel tijd.
■ Onthaal Zwijnaarde (21/02)
We hebben pizzastukken uitgedeeld, iedereen was er erg blij mee. We hadden wel 100 man die
stond te wachten.
■ Lustrum in Zwijnaarde (7/03)
We zouden de woensdag van lustrumweek een dessert buffet organiseren in Zwijnaarde met
taarten enzo.
Als er dus mensen zijn die willen taarten en dergelijke bakken, laat maar weten.
●

Feest
■ Apres-ski goliarde (12/02)
Er is veel flugel gedronken.
■ Crazy dating goliarde (19/02)
Deze goliarde was ook cho.
■ You're fired goliarde (26/02)
Je zal een interview kunnen doen met feest voor bonnetjes.
■ Kerstgoliarde vs Pre-lentefuif goliarde? (19/03)
Er is gestemd op een kerst goliarde.
●

Cultuur
■ Comedy Night
Het was leuk.
●

Ze hebben veel gelachen.
●

PR

■ Kroegentocht Gent (1/03)
Komende donderdag is het kroegentocht.
Het wordt leuk.
Vergeet de reservelijst niet open te zetten of laat mensen misschien op voorhand betalen zodat
niet plots de helft afhaakt.
■ Bon etentje bar italiano
Zie mail voor wie geïnteresseerd is.
BEST
■ EBEC Challenge Local (7/03)
Het is bijna EBEC.
●

Schachtentemmer
■ Valentijnscantus (14/02)
Het was leuk.
■ Initiatiedoop 4: VTK On Ice (19/02)
Het was nog leuker.
■ Vriendjes-en familiecantus (23/02)
Geen idee hoe het was, ik was er niet.
Het ging goed maar wel een beetje chaotisch.
●

Sport
■ IFK volleybal heren (12/2)
Onze 1ste ploeg is vlot door.
De 2de ploeg spijtig genoeg niet.
■ IFK basketbal heren (14/2)
Hier zijn we met 2 ploegen door.
■ IFK volleybal dames (19/2)
We hebben heel nipt verloren van HILOK.
■ Speedteamtrainingen
Op de 1ste training waren we met 24 personen.
Op de 2de training met 30 man.
Alles ging goed.
De volgende is in Gentbrugge.
■ IFK zwemmen (21/2)
Onze dames waren 2de.
De heren waren 2de (met dubbel zoveel punten).
■ Initiatie schermen (22/2)
De inschrijvingen waren niet helemaal vol maar dat was eigenlijk wel goed.
Met 14 man was eigenlijk wel voldoende.
■ IFK minivoetbal heren (26/2)
Dit gaat morgen door.
■ Lopen rond de watersportbaan met lustrum (26/2)
Spreekt voor zich.
■ IFK badminton geklasseerden (5/3)
Deze activiteit gaat door op 5/03.
■ Inhaalmatch veldvoetbal (5/03)
Deze activiteit gaat door op 5/03.
●

■ IFK basket heren (7/3)
Deze activiteit gaat door op 7/03.
Web&ICT:
■ Codesprint III (13/02)
Het was leuk.
■ React meetup (22/02)
Het was goed.
●

Delta
■ Bedanking medewerkers
Het was heel leuk, we hebben pizza’s gegeten, gebowld, gedronken en nog 1tje gedronken.
■ Lentefest
We gaan kijken of het mogelijk is om dit op 13 maart te doen na de speeddate.
■ Algemeen
○ De lockers zijn aangekomen.
○ Er komt morgen een bedrijf een vat zetten boven in de lounge. Je krijgt
een pintje als je er wat met hen gaat praten.
●

Interne
■ Infodag (24 maart)
Het ganse praesidium wordt daar verwacht wat te helpen.
●

IAESTE:
■ Update stages
Er zijn al 105 stages opgevuld.
Morgen is de 1ste sessie met uitleg over de stages.
■ Update lokaal
Ze wouden ook kijken om er een 2de verdiep in te plaatsen maar het is lichtjes boven het budget.
■ International cooking evening (22/02)
We hebben veel Chicken Tandori gegeten.
■ IAESTE Talks (29/03)
Dit ging vorig jaar voor het 1st door.
We hebben al 2 sprekers gevonden.
Iemand van robovision die over AI gaat praten en iemand die over kernfusie komt praten.
●

5)Algemeen

● Stemmen feestje Vlaga @ Delta (Kasper)
Het gaat door op 23 maart, dat is op een vrijdag.
Het zou een privé feestje zijn met ongeveer 100-120 man.
Dat is tegelijk met dies natalis.
De opkuis kosten worden door hem zelf betaald.
Jules en Thomas DL zullen verantwoordelijke zijn die avond.
Goedgekeurd via stemming
Projecten:
■ Halftime (28/02)
De BBQ gaat door vanaf half 7 en erna start de cantus.
De BBQ is aangevraagd bij stadius.
● Goedkeuren actieve medewerkers
■ Cultuur (Isa)
○ Stijn de Pauw
●

○
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Lotte De Vos
Berkaël Mikan
Elise Caron
Katrijn Claeys
Astrid Derde
Kaat Claessens
Kim De Weerdt
Laura Truyens
Charlotte De Vuyst
Hannah Notebaert
Marlies Gillis
Lisa Elaut
Helinde Casteels
Anaïs Hostens
Hannah Deprez
Brent Geuens
Anthony Leliaert
Elien Cambie
Brian Marreel
Goedgekeurd via stemming

6)Varia
●

Waarom vindt Jacob de VTK pagina nu pas leuk? En dat zelfs nadat hij nog uitgenodigd
moest worden! (Edward)

VARIA:
Thomas G: ik ben op de valentijns cantus mijn lint kwijt geraakt.
Ik kom wakker en ik had niet veel meer aan.

