
          Praesidium vergadering 12 

Zondag 11 maart 2018 

 

 

 

 

Aanwezig: Alexander, Elke, Thomas D, Pieter G, Cedric B, Joran, Laura, Kirsten, Dries, Sofie, 

Jonas, Nico, Jens-Joris, Isolde, Hanne, Thomas DL, Flaure, Celine, Lukas, Ann-Sophie, Cedric C, 

Benjamin, Pieter H, Thomas G, Hannes, Jules, Jacob, Michiel, Willem, Kasper, Yentl 

Te laat (verwittigd):  

Te laat:  

Afwezig (verwittigd): Matthias, Isa, Saar, Lucas, Edward 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 

Zondag 15 april 2018 om 21u30 in Delta 

2)Mededeling van de voorzitter 

Het was een mooie lustrumweek. Laten we zo een samenwerking verder zetten voor de rest van 

het jaar! 

3)Regels en afspraken 

4)Posten 

● Interne 

■ Lustrum @ Zwijnaarde (7/03) 

Alles ging goed. 

■ Infodag (24/03) 

Iedereen wordt verplicht aanwezig verwacht. 

Laat iets weten aan praeses en vice als je niet kan komen. 

We hebben wel al genoeg sprekers. 

De dresscode is polo en geen lint. 

■ Pasen 

We gaan overal eitjes verstoppen, zowel in Zwijnaarde als in de Plateau. 

 

● C&D 

■ Jobfair (27/02) 

Alles is goed verlopen, het was een goeie editie. 

Er is een mail rondgestuurd voor commentaar en tips. 

■ DC1: Negotiation skills (13/03) 

Dit wordt gegeven door een spreker van Vlerick. 

Dit gaat over hoe onderhandelingen aan te pakken. 

■ Startup garden (15/03) 

Dit is gelijkaardig aan de Jobfair maar dan in het klein en meer gericht op startups. 

Het is zeker leuk om eens af te komen. 

Het gaat door van 17u tot 20u en er zullen broodjes zijn. 

Het is niet vereist om in te schrijven. 



■ DC2: presentation skills (20/03) 

Deze wordt gegeven door iemand van P&G, we hebben dit via Bjorn geregeld. 

 

● Feest 

■ You are fired goliarde (26/02) 

Dit was vlak voor de jobfair. 

Er zijn interviews afgenomen waarvoor ze dan een bonnetje kregen. 

■ Cocktailgoliarde (12/03) 

We gaan cocktails verkopen. 

Onder andere TGV met rum bij en black barbie. 

De namen van de cocktails gaan gebaseerd zijn op de namen van temptation island. 

■ Kerstgoliarde (19/03) 

We dachten er misschien aan om een schuimmachine te huren om sneeuw te maken. 

■ Lentefuif (21/03) 

5 pintjes voor 3 euro. 

We gaan daar waarschijnlijk de menger van Delta voor gebruiken. 

■ Shotjesgoliarde (26/03) 

Dit wordt een leuke avond. 

We hebben al een idee uitgedacht met Delta. 

 

● PR  

■ Kroegentocht (1/03)  

Het was leuk. 

In het 1ste café zijn we van het vingertje beginnen spelen met zware bieren. 

Het waren ook zeer gezellige zetels. 

■ Archiefair (20/03)  

We gaan een nieuw concept uitproberen aangezien het vorig jaar niet echt veel volk trok. 

Het zou wel wat brak kunnen zijn door de communicatie. 

 

● FRiS 

■ Update Ingenieursforum 

We zijn naar Leuven geweest en hebben er gediscussieerd over de hervorming van de kalender. 

Het was interessant. 

Er zijn ook andere onderwerpen aan bod gekomen zoals de ijkingstoets en de hervorming van de 

bachelor. 

■ Decaanverkiezingen (22 maart) 

De huidige decaan komt terug op. 

Zijn er nog andere kandidaten? Hier hebben we nog geen idee van. 

■ Studentverkiezingen (9 april ev) 

Het zijn binnenkort ook weer verkiezingen voor de RvB en sociale raad. 

 

● Web&ICT 

■ Codesprint IV (15/03) 

Donderdag is het om 18u terug codesprint. 

■ ThermiLAN (22/03 - 24/03) 

We hebben deze week al samengekomen voor praktische zaken te regelen. 

Onder andere welke games we gaan spelen. 

We hebben ook een 65 inch scherm gehuurd. 

Het zou 5 euro voor niet leden zijn. 

Officieel mag je er niet slapen. 

Zetels van blauw komen naar daar. 



We moeten wel de kar goed regelen. 

We gaan ook nog afbraak shiften voorzien. 

Bij te veel lawaai valt de stroom uit dus stil zijn. 

 

 

● BEST 

■ EBEC (7/03) 

Vorige woensdag was het EBEC. 

Het was een beetje lastig om genoeg groepjes te vinden. 

Het pannenkoeken bakken heeft het wel opgeleverd. 

De plons kunnen wel geen pannenkoeken vuur aan dus niet aan te raden. De stroom viel telkens 

uit. 

■ Motivation Letter Workshop (14/03) 

Dit is een activiteit voor het leren schrijven van een brief voor als je op course wil gaan. 

■ Gala-evening (16/03) 

Het is de 1ste keer dat we dit organiseren. 

Je betaalt inkom en dan drink je onbetaald verder. 

Het is wel enkel voor BEST mensen. 

■ EBEC Challenge Benelux (1-4/04) 

Dit is de volgende ronde van EBEC. 

■ Regional Meeting (6-9/04) 

Dit gaat door op het einde van de paasvakantie. 

Alle BEST groepen van onze regio komen dan samen. 

 

● Sport 

■ IFK minivoetbal heren (26/2) 

We hebben gewonnen van vppk met 7-1. 

Pieter G heeft zelfs nog 2 keer op de deklat geschoten. 

■ Lopen met Lustrum (26/2) 

Lustrum heeft meegelopen rond de watersportbaan samen met een deel van het comité. 

■ IFK badminton geklasseerden (5/3) 

Het ging niet zo super maar we zullen nog zien wat de uitslag was. 

■ IFK basket heren (7/3) 

We hebben beide wedstrijden gewonnen. 

■ Speedteamtraining IV (8/3) 

Er was 30 man aanwezig. 

■ IFK minivoetbal heren (12/3) 

Het is tegen VGK. 

■ Archery Tag (12/3) 

We gaan met pijl en boog op elkaar schieten maar dan op een veilige manier. 

■ Lopen met FRIS (12/3) 

Dit zal spijtig genoeg wel zonder broodjes zijn maar wel met aquarius. 

■ Rugbytornooi (12/3) 

Dit is geen deel van het IFK. 

We doen hier vrijwillig aan mee. 

■ Initiatie baanwielrennen (13/3) 

Dit evenement had heel veel succes. 

Er staan 20 man op de reservelijst. 

■ IFK basket heren (14/3) 

Het is tegen Moeder lies en die komen met veel supporters. 

Dus er zijn voor ons ook nog veel supporters gezocht. 



Het is de halve finale. 

■ IFK veldvoetbal (14/3) 

Het is tegen VGK. 

Het wordt moeilijk. 

■ Speedteamtraining V - Massatraining (15/3) 

We hebben een promofilmpje gemaakt. 

Like deel share dit dus maar. 

Als er 75 man komt zetten we een extra vat na de 12 urenloop. 

■ IFK badminton dubbelspel (19/3)  

We hebben nog dames te kort. 

■ Pooltornooi (20/3)  

In de snooker arena gaan we met 16 teams van 2 een pooltornooi houden. 

■ Hockeytraining (21/3) 

Dit gaat door vlak voor de lente fuif. 

We spelen nog een oefenmatch tegen VLK. 

■ Speedteamtraining VI (22/3) 

Dan is het weer speedteamtraining. 

■ Jeneverloop (26/3) 

We gaan iets van inkom vragen aangezien er iets te weinig begroting over is. 

■ IFK Hockey (26/3) 

■ Optie muurklimmen (27/3) 

We hebben dan een optie om te gaan klimmen onder begeleiding van Cedric B. 

■ Speedteamtraining VII (29/3) 

Iedereen aanmoedigen die je kent om mee te doen. 

■ Skireis 

Naar waar is nog een verrassing. 

 

● Schachtentemmer 

■ Doop reünie (12/03) 

De doop reünie gaat door om 18u in Delta. 

Er zal gratis pizza zijn dus zeker allemaal komen. 

■ Ingenieurscantus (14/03) 

Dit gaat door in Delta. 

Er is plaats voorzien voor 60 personen van zowel VTK als VLK. 

Wij doen het 2de deel. 

■ Initiatiedoop 5: Bierbowling (19/03) 

Dit is enkel voor 1ste jaars aangezien er maar weinig plaatsen zijn. 

 

● Lustrum 

■ Lustrum Goliarde (05/03) 

Iedereen is bedankt voor de medewerking! 

Ook de proffen vonden het amusant om eens achter de toog te staan. 

De rector en decaan hebben beiden een post geplaatst op sociale media. 

Er waren  120 van de 150 braadworsten verkocht, de rest hebben we gratis weggegeven. 

Iedereen die een gsm verloren was in het ballenbad hadden we gezegd om mee te komen 

afbreken op die manier hebben we op een dik half uur 36k ballen weg gekregen. 

■ VTK Bounced (06/03) 

Hier hebben we veel positieve commentaren over gekregen. 

PKarus heeft het vat gewonnen met de wedstrijd. 

Het was voornamelijk een strijd tussen hen en VEK. 

De Teletubbies hebben de prijs gewonnen voor origineelste foto. 



VTK 1ste masters waren het snelste. 

■ Lustrumcantus (07/03) 

Hier hebben we afbrekers bijgehaald door mensen met een gebroken pot een nieuwe te geven als 

ze meehielpen afbreken. 

Normaal zijn er nu nog een 10tal over. 

■ Lustrum Night (08/03) 

We hadden eerst een beetje schrik of er wel genoeg volk zou zijn maar uiteindelijk is er toch veel 

volk afgekomen! 

Ook hier hebben we veel positieve commentaren gehad. 

■ Lustrum BBQ (09/03) 

Het was lekker eten. 

Er waren een 10 tal mensen niet afgekomen. 

 

■ Algemeen: 

De drank op bounced en lustrum night was wel redelijk duur, 2 euro voor een fanta is redelijk 

veel. 

 

Op VTK bounced was geen stromend water was wel balen. 

Dit moeten we onthouden voor volgende activiteiten in de Floraliënhal. 

 

Voor meer tips en opmerkingen kan je terecht op de mail die is rondgestuurd. 

 

Algemeen is iedereen enorm bedankt voor de hulp op alle activiteiten gedurende de prachtige 

week. 

 

● FRiS & Lustrum:  

■ Proffentap aansluitend bij Lustrum Goliarde 

Dit is de proffen ook goed bevallen. 

In principe hebben ze maar de helft van het vat betaald, de andere helft wordt volgende week 

gegeven bij de industrieelen. 

 

● Cursus 

■ Wikisprint (22/03) 

Dit is hetzelfde principe als een code sprint maar dan om de wiki up te daten. 

We gaan dit combineren met bonnen geven voor bestanden die leden komen brengen. 

 

● Delta:  

■ 13/3 Lentefest 

Dit gaat door na de speeddate. 

We gaan halve liters aan 2 euro verkopen. 

Er zullen ook love shots zijn via bonnetjes van de speed date. 

 

● Cultuur 

■ Speeddate (13/03) 

Er zijn voorlopig iets te veel vrouwen en te weinig mannen ingeschreven. 

Er moeten ook nog enkele shiftjes ingevuld worden. 

De afterparty gaat nadien door in Delta. 

 

● IAESTE 

■ Borrelen met Liesbeth (07/03 - 08/03) 

We hebben eens gepolst naar de bestuurs ambities bij iedereen. 



■ Connect Conference Belgium (14/03 - 18/03) 

Hier zijn we al een klein jaar voor aan het voorbereiden. 

Er komen 120 deelnemers uit 13 landen. 

De bedoeling is om 4 dagen lang verschillende zaken te bespreken om elkaars werking te 

verbeteren. 

Er zullen oa. workshops zijn en we houden zelfs een cantus. We gaan ook wafels bakken. 

■ Verkiezingsvergadering (27/03) 

Bij ons is dit wel met minder regels en formaliteiten. 

■ IAESTE Talks (29/03) 

Dit is vlak voor de paasvakantie en gaat door in de OeHoe. 

Het zal gaan over AI en Nucleaire fysica. 

■ Update lokaal 

We gaan het slot veranderen want de sleutel past op alles nu. 

We hebben wel nog geen euro uitgegeven. 

We zijn nog aan het brainstormen over de naam. 

De vloer is gesponsord met logo’s 

■ Update stages  

Er zijn nog 27 stages over momenteel. Dit zijn voornamelijk langere stages. 

Deze komen nadien op het internationaal platform terecht. 

 

● Praeses/Vice 

■ Praesidiumcantus (25/03) + startuur bepalen 

Zie doodle voor het startuur. 

Zorg dat je goed gegeten hebt. 

 

● BEST 

Op 26 maart zijn het bij ons verkiezingen. 

 

● Pers 

Het nieuwe Civielke is toegekomen. 

5)Algemeen 

● Projecten 

■ Halftime 

Het was leuk, we hebben een flesje jenever gebruikt. 

 

● Medewerkers actief stemmen: 

■ Cursus 

○ Maarten Van Den Akker (Celine) 

○ Goedgekeurd via stemming 

■ Cultuur 

○ Jan van Laere (Isa) 

○ Kaat Claessens (Isa) 

○ Karel D'Oosterlinck (Isa) 

○ Pieter-jan Muijs (Isa) 

○ Silas Deblanc (Isa) 

○ Matthias Maes (Isa) 

○ Jul Van den broeck (Isa) 

○ Goedgekeurd via stemming 

■ Algemeen 

○ Dario De Muynck 

○ Eli Bral  



○ Luna Rosseel 

○ Goedgekeurd via stemming 

6)Varia 

● Komt er na de speeddate ook nog een weeddate? Kben niet zo aan van die harde drugs. 

(Willem) 

Speed is te agressief. 

● Aanwezigheid op goliardes en andere evenementen. (Yentl) 

We zijn momenteel zeer goed aanwezig. 

Ik zou zeker aanraden om nog meer af te komen, we zijn meestal wel telkens met dezelfde. 

Iedereen heeft het wel heel druk maar het blijft wel echt super leuk. 

● Voorbereidingen galabal VEK. Echte VEKzwins kopen 10 flessen. (Yentl) 

● Vat in Delta voor de VEKzwins vrijdag (Yentl) 

 

VARIA: 

 

Kasper: Als er mensen zijn met interesse in de privacyregeling, laat mij maar iets weten. 

Michiel: Als je de menger nodig hebt, stuur dan een mailtje op voorhand. 

Willem: Echte vekzwins kopen lilliputters. 

Jules: Allemaal bedankt voor de week! 

Dries: Komt louis morgen? Ja 

 

 


