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Te laat (verwittigd): Pieter, Sofie, Thomas O, Klaas
Te laat: Basile, Senne, Joris
Afwezig (verwittigd):
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 23 april: PV13

2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● IAESTE
○ Memberraising (13/03)
Er waren ongeveer 30 mensen.
Ze waren positief ondanks dat het een lange avond was.
○ Alumniweekend (24-26/03)
Het was geslaagd.
Er was een kampvuur.
Er waren veel activiteiten in hetzelfde weekend. Dit valt best niet
samen met infodag want er waren vragen van scholieren en
ouders en dat is niet handig als er meer volk van IAESTE in het
praesidium zit.
● Sport
○ IFK Minivoetbal heren kwartfinales (13/03)
VTK1 is door naar de halve finale. We maken kans om door te
gaan naar de finale.
○ Speedteamtraining V (15/03)
Er is gefilmd voor het promofilmpje.
Er was een goede opkomst.
○ IFK Basketbal dames en heren (15/03)
○ Pooltoernooi (16/03)

●

●

●

●

Alles is goed verlopen.
○ IFK badminton dubbel (20/03)
De avond was vrij chaotisch.
Er waren vrij veel deelnemers en velen zijn ver geraakt.
Samen met enkelspel maken we kans op de overwinning.
○ Speedteamtraining VI (22/03)
Feest
○ Champagne goliarde (13/03)
Dit is goed verlopen.
Er zijn nog zes flessen over.
○ Stilte voor de storm goliarde (20/03)
Het was een leuke voorbereiding voor de lentefuif.
Er zijn twee vaten gezet en tickets weggegeven.
○ Lentefuif (22/03)
Dit was zeer geslaagd. De ervaring die opgedaan was op de
openingsfuif was handig, want ze waren nu goed ingespeeld op
elkaar.
We hebben een nieuw bierrecord gevestigd: 3296.8l, bijna 200l
meer dan vorig jaar.
BEST
○ Motivation Letter workshop (14/03)
59 mensen hebben geappliceerd voor Summer Courses.
Dit is iets minder dan vorig jaar, maar ze zijn toch tevreden.
○ Ghent Design Camp (21/03)
C&D
○ Development Course II (14/03)
Het was interessant.
Het ging over leren omgaan met softskills en leren presenteren.
○ Start-up Garden (15/03)
Dit was een samenwerking met VEK. Het was heel gezellig. Er
was ongeveer 100 man.
VEK is goed in het organiseren van mooi ingeklede events. De
samenwerking is zeer goed verlopen; voor herhaling vatbaar.
De mix tussen economisch en technisch vonden de bedrijven
interessant.
○ Development Course III (21/03)
Er waren te weinig inschrijvingen, dus is het afgeschaft.
Schachtentemmer
○ Ingenieurscantus (15/03)
Het was heel leuk.
We hebben bewezen dat we beter kunnen cantussen dan VLK en
dat we harder zijn.
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●

●

●

○ Initiatiedoop 5 (20/03)
Dit was een bierbowling.
De eerstejaars waren heel erg enthousiast, want ze hadden juist
testjes gehad.
Er is heel veel gedronken en het heeft lang geduurd.
Iedereen heeft zich goed geamuseerd, maar volgend jaar
misschien beter iets anders doen.
Web&ICT
○ Codesprint (16/03)
De cursustools staan in het nieuwe design.
○ ThermiLAN (23-25/03)
Vrijdag is het een leuke praesidiumavond geworden.
Er waren leuke prijzen, waarvan er nog over zijn die volgend jaar
hergebruikt kunnen worden.
Vice
○ Borrel 2.0 (23/03)
Als je niet kon komen, mag je vice nog steeds aanspreken/mailen.
Interne
○ Infodag (25/03)
De Civielkes waren fout gedrukt. Het waren die van vorig jaar.
De fout ligt bij de drukker.
De broodjes waren niet zoals gedacht, waardoor er niet
voldoende waren. Brecht en Cedric zijn er om gegaan en hebben
er mee helpen maken bij Stadius.
Andere
○ Lezing Engage (16/03)
De lezing ging over beleggen met kleine bedragen.
Er was veel volk, ook uit andere richtingen.
○ Galabal VEK (17/03)
○ Dies Natalisfuif (23/03)

5)Komende activiteiten
● Sport
○ IFK Minivoetbal heren halve finale (27/03)
Supporters zijn welkom.
○ Muurklimmen (28/03)
De inschrijvingen waren snel volzet.
Het zal doorgaan in de Blaarmeersen zoals vorig jaar.
○ Speedteamtraining VII (29/03)
Prof. Pickavet komt meelopen.
○ Week van het speedteam (17-20/04)
Elke dag is er een soort van speedteamtraining.
○ IFK Rugby (20/03)
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Vorig jaar waren we de enige met een training. Dit jaar doet
iedereen dat, dus zijn we dat voordeel een beetje kwijt, maar we
hebben veel rugbyspelers bij onze leden.
○ 12-urenloop (26/04)
De promo staat op punt.
Feest
○ AA goliarde (27/03)
Je kan een enveloppe kopen voor €2, waarin een bonnetje zit
voor een anonieme alcoholconsumptie.
○ Paasgoliarde (17/04)
Dit is ook de bekendmakingsgoliarde.
Er zal chocolade zijn.
○ Bierfietsen (19/04)
De inschrijvingen zitten vol.
Het wordt heel leuk, zoals altijd.
Pers
○ Verschijnen ‘t Civielke 4 (27/03)
○ Kommaneuken 5 (19/04)
Cultuur
○ VTK Chow (29-30/03)
Woensdag is bijna uitverkocht, voor donderdag zijn er nog een
40tal kaarten.
Er staan ook nog shiften open voor woensdag. Dit is zeker te
combineren met zelf komen kijken.
○ Parkpop (20/04)
De namen zijn bekend gemaakt op Facebook.
Vanaf volgende week wordt er gestart met de promo (flyeren en
affiches plakken).
BEST
○ Spring RM Ghent (7-10/04)
Dit is een bijeenkomst van mensen uit alle regio’s en gaat door in
Zutendaal.
IAESTE
○ Twinning (10-14/04)
Ze gaan naar Macedonië.
Schachtentemmer
○ Verbroederingscantus Vader Ploegse (18/04)
Er zijn nog niet veel inschrijvingen bij Vader Ploegse dus ze zijn
nog op zoek naar vrouwelijke clubs.
Onze vrouwen zijn ook welkom.
Delta
○ Reggaeton Beats (18/04)

Hanne en Yentl organiseren een latinfeestje.
Er zal ook een initiatieles gegeven worden.
● Interne
○ Pasen
Er zullen paaseieren verstopt worden in de Plateau en in
Zwijnaarde.
● Vice
○ Galabal VTK Leuven (31/03)
De bus vertrekt om 18u45 aan de Plateau, dus wees op tijd.
We gaan eten in de Colmar. Om 5u vertrekt de bus terug naar
Gent.
○ Praesidiumactiviteit (13/04)
○ Praesidiumuitstapje VRG/VPPK (21/04)

6)Algemeen
● Ingang autovrije zone stalhof-ovp (Sander)
Vanaf 3 april gaat het mobiliteitsplan van kracht. Overpoort en Stalhof
worden autovrij en er komen nummerplaatcamera’s.
We hebben een vergunning voor de kar (tussen 5u en 19u).
Alles staat duidelijk op de site van stad Gent.

7)Varia
● Jokerweek (27-31/03) (Yentl)
VTK sponsort dit.
We zijn welkom.
● Cantus met VEK (23/04)? (Sander)
Het is dan ook PV.
De PV zou dan starten om 19u en nadien cantus.
● Laatste week voor boekingen

