Praesidium vergadering 13
Zondag 15 april 2018
Aanwezig: Alexander, Elke, Thomas D, Pieter G, Cedric B, Joran, Laura, Kirsten, Dries, Jonas,
Nico, Matthias, Jens-Joris, Edward, Isolde, Hanne, Thomas DL, Flaure, Celine, Lukas,
Ann-Sophie, Lucas, Saar, Cedric C, Benjamin, Pieter H, Thomas G, Hannes, Jules, Jacob, Isa,
Michiel, Willem, Kasper, Yentl

Te laat (verwittigd):
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Sofie
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 29 april 2018 om 21u30 in Delta.

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

Cultuur
■ Speeddate (13/03)
■ Show (27/03 - 28/03 - 29/03)
■ Parkpop (17/04)
We beginnen met opzetten om 8u30.
Vanaf maandagavond zullen er geen zetels meer in blauw zijn.
Groen zal dinsdag niet beschikbaar zijn.
■ Winetasting (26/04)
●

●

Interne:
■ Infodag (24/03)
■ Pasen (week 7)

●

BEST:
■
■
■
■

●

PR:
■
■

●

Motivation Letter Workshop (14/03)
Gala evening (16/03)
Regional Meeting (6-9/04)
EBEC Challenge Benelux (1-4/04)

Archiefair (20/04)
Internationale studentenkaart guido

Web&ICT :

■ ThermiLAN (22/03 - 24/03)
Op vrijdag was het rustiger.
De bedrijven vonden het een leuke samenwerking.
Schachtentemmer:
■ Doopreünie (12/03)
We hadden iets te veel pizza.
■ Ingenieurscantus (14/03)
De praeses van VLK was ziek maar ze hadden een goeie vervanger.
■ Initiatiedoop 5: Bierbowling (19/03)
Het was leuk.
Ze kunnen goed zuipen.
We hebben wel maar 1.5 spelletje gespeeld, erna was het geld op.
■ Omgekeerde cantus (19/04)
We gaan beginnen met het stille deel en zo verder…
●

FRiS
■ Bedankingsevent (19/04)
Dit is een bedanking voor alle stuvers.
Het gaat door in de lounche van Delta met hotdogs.
■ StuVerVerkiezingen (7-9/05)
Er komen 5 mensen van het praesidium op voor de faculteitsraad.
Opletten met mensen die rondgaan om te stemmen met een tablet dat ze niet mensen proberen
pushen.
Stijn Adams komt op voor RvB.
●

Cursus:
■ Wikisprint (18/04)
We gaan de beschrijvingen van alle vakken updaten.
Ze kunnen ook bestanden binnenbrengen in ruil voor Delta bonnen.
●

Sport:
■ IFK minivoetbal heren (12/3)
Het was nipt maar we hebben gewonnen tegen VGK.
■ Archery Tag (12/3)
Het was een succes.
We hadden nog 20 deelnemers op de reservelijst.
■ Lopen met FRIS (12/3)
Fris heeft het overleeft.
■ Initiatie baanwielrennen (13/3)
Er was 25-30 man aanwezig.
■ IFK basket heren (14/3)
Hierbij zijn we met beide ploegen uitgeschakeld.
■ IFK veldvoetbal (14/3)
We hebben heel nipt verloren.
We hebben penalties tot 14 gespeeld.
■ Speedteamtraining V - Massatraining (15/3)
Dit was een groot succes.
■ IFK badminton dubbelspel (19/3)
We hebben 2 gouden medailles behaald.
■ Pooltornooi (20/3)
●

Kasper en Cedric hebben het tot de halve finale gehaald.
■ Hockeytraining (21/3)
■ Jeneverloop (26/3)
Yentl is zijn sleutel kwijt geraakt. Het was wel een succes.
■ IFK Hockey (26/3)
We hebben 1 keer gelijk gespeeld en 1 keer gewonnen.
■ Week van het speedteam (16/4-19/4)
Dinsdag is het rustdag.
De rest van de week doen we trainingen.
■ IFK Minivoetbal heren (16/4)
Dit is de halve finale tegen HILOK.
■ IFK e-sports (18/4)
Hier kunnen we nog wat FiFa mensen gebruiken.
■ IFK Hockey (23/4)
Mathematisch gezien kunnen we nog 1ste worden.
■ Muurklimmen (24/4)
Dit zal onder leiding van Cedric B zijn.
■ 12urenloop (25/4)
We hebben redelijk wat inschrijvingen voor het speedteam.
We zouden wel nog wat mensen willen verzamelen voor tussendoor goed te sprinten.
AESTE:
■ Connect Conference Belgium (14/03 - 18/03)
We zijn spijtig genoeg de hamer kwijt geraakt.
Maar verder was het wel een redelijk succes.
■ IAESTE Talks (29/03)
Er waren een aantal mensen van het praesidium aanwezig.
Dit ging ook goed.
We hadden dubbel zoveel volk als vorig jaar.
■ Twinning Thessaloníki (10/04 - 14/04)
We waren met 19 leden.
Het was goed.
■ National Weekend (20/04 - 22/04)
Leuven, Brussel, Gent en 3 van Luik zullen aanwezig zijn.
■ Update stages
/
■ Update lokaal
De vloer krijgt vorm.
Het ziet er redelijk goed uit.
●

Feest:
■ Cocktail goliarde (12/03)
We hebben cocktails verkocht.
We moeten wel de bidons nog terug meenemen.
■ Kerst
We hadden te weinig budget voor een kerstman.
■ Lentefuif
De afbrekers waren redelijk zat.
Voor de rest was alles in orde.
■ Shotjesgoliarde
Het was leuk.
●

■ Jaardrinkgoliarde (16/04)
We gaan alle jaren tegen elkaar laten drinken.
■ Supporters goliarde (23/04)
Het is dan de verjaardag van Hanne.
Wie zich in de VTK kleuren verkleedt, krijgt een extra bonnetje.
● Vice
Het is morgen medewerkers evenement.
Er zijn nog een paar mensen nodig om banken klaar te zetten.
Dit zou om 18u zijn.
● Delta
Het medewerkers systeem wordt anders.
Iedereen krijgt telkens een vast aantal bonnen namelijk 8 bonnen.
Iedereen zal ook nog contracten moeten ondertekenen. Zo is het volgens het boekje.
De komende mensen van praesidium mogen het in een pot steken als ze willen (om het eerlijk te
houden).

5)Algemeen
Actief stemmen medewerkers:
■ Delta
○ Dario De Muynck (Willem)
○ Goedgekeurd via stemming.
■ Algemeen
○ Iris Depla (Elke)
○ Goedgekeurd via stemming.
● Verkiezingen:
■ Campagne week (24-30 april) (Hanne)
De kandidaturen lopen binnen.
Vanaf volgende week is het campagne week.
●

6)Varia
● Gedrag VTK'ers op evenementen van Delta (Yentl)
● Evenementen op gedrag vtk'ers (Pieter G)
● VTK'ers op evenementen gedrag Delta (Nico)
● Gedrag Delta(het café zelf) op evenementen VTK (Willem)
● Geen varia's meer (Kirsten)
● Meelezen afsluitmail praesidiumshifter (Laura)
● Beschrijving cultuur in HR (Jacob)
Cultuur is de enige post is die specifieke evenementen heeft staan die volbracht moeten worden,
misschien moeten we dit aanpassen.
● Is de zee waterpas? (Michiel)
Google het!
● VTKarkuisen (Hannes)
We hebben ook matjes en een rubber gekocht voor aan de voeten.
● Gedrag VTK'ers in Yammi Yammi (Alexander)
● Regeling (eigen) drank privéfeestjes Delta (Lukas)
Op een andere vergadering algemene afspraken rond maken.
● Varia: Gedrag praesidium in Amadeus (Alexander)
● Varia: beneden traktaties tappen tijdens varia. (Willem)

VARIA:
Isa: Het archief is een stort.
We zouden dit beter door schachten laten opkuisen.
3.15 gaan we wel zelf nog doen.
Cedric C: Het kleur van de speed team truitjes is groen.
Jacob: Er is een leuk festival binnenkort.
Nico: Hoe zit het met de speciale rondes van de 12 urenloop?
Die komen morgen via een post online.
Edward: We zijn onze sleutel van blauw kwijt.
Kan iemand morgen 1 missen?
Koebal: 26 april (dag na 12 urenloop) is het Koebal, het is 4 euro per persoon.
Jules: Wie wil naar VDK cantus
- Jules
- Willem
- Pieter G
- Yentl
- Thomas D
- Jonas
- Thomas G

