Praesidium vergadering 14
Dinsdag 1 mei 2018
Aanwezig: Alexander, Thomas D, Pieter G, Cedric B, Joran, Jonas, Nico, Matthias, Jens-Joris,
Edward, Hanne, Flaure, Celine, Ann-Sophie, Lucas, Saar, Cedric C, Pieter H, Thomas G, Hannes,
Jacob, Isa, Willem, Yentl, Michiel
Te laat (verwittigd): Kasper, Lukas, Thomas DL

Te laat: Jules
Afwezig (verwittigd): Laura, Dries, Kirsten, Sofie, Isolde
Afwezig niet verwittigd: Benjamin
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 13 mei? Is het dan ook BEST cantus? Ja maar de cantus zal niet in Delta zijn.

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

FRiS
■ Ingenieursforum (16/04)
We zijn samen gekomen met Leuven om wat dingen te bespreken.
We gaan dit vanaf nu ieder semester doen.
■ FRiS-bedankingsevent (19/04)
Er is minder volk afgekomen als verwacht.
■ FRiS-vergadering 6 (23/04)
Er was 25 man.
Vooral veel 1ste jaars die kwamen luisteren rond de plannen voor de hervorming van het 1ste jaar.
■ StuVer Verkiezingen (7-9/05)
Er zal veel campagne gemaakt worden.
Er vallen cinematickets te winnen.
■ FRiS-kiesvergadering (14/05)
Op die vergadering wordt het nieuwe bestuur aangesteld.
●

Cultuur
■ PARKPOP (17/04)
Zie feedbackformulier dat doorgestuurd is via mail als je nog opmerkingen zou hebben.
Er hebben al een 8 tal mensen iets doorgestuurd.
Het was leuk.
■ Winetasting (26/04)
Er was 18 man ingeschreven.
Maar om 20u was er nog maar 2 man.
Iedereen is uiteindelijk wel komen opdagen ze waren gewoon allemaal te laat.
Het was heel tof.
●

We hebben veel wijntjes gedronken.
■ Ribbetjes (03/05)
Wie geen ribbetjes gaat eten mag komen helpen op techboost. Wie wel komt kan ervoor helpen
opbouwen.
Cursus:
■ Wikisprint (18/04)
Het was een behoorlijk succes.
Er was redelijk wat volk.
We zouden dit zeker nog doen in de toekomst.
●

Misschien moeten we ook eens een Praesidiumwiki-sprint doen. Die zou ook eens moeten
geüpdatet worden.
Schachtentemmer:
■ Omgekeerde cantus (19/04)
We hebben alles omgekeerd gedaan.
■ Stakingscantus (1/05)
Jullie zijn hier allemaal uitgenodigd.
■ Initiatiedoop 6 (7/05)
Dit zal een BBQ zijn.
●

BEST:
■ VerkiezingsAV (16/04)
Margot wordt de nieuwe BEST.
■ Motivation day (22/04)
We zijn eerst gaan muurklimmen.
Dan hebben we de BBQ aangestoken.
Daarna was het feest.
■ General Assembly (24/04-2/05)
Alle BEST groepen sturen een verantwoordelijke om samen eens te vergaderen.
■ Courses Development SIM (11-15/05)
●

Sport
■ Week van het speedteam (16/4-19/4)
Op donderdag was er plots onverwacht 70 man aanwezig.
■ IFK Minivoetbal heren (16/4)
We hebben 7-1 gewonnen van HILOK.
■ IFK e-sports (18/4)
Dit was een minder succes.
We zijn enkel met een paar wat fifa gaan spelen.
■ IFK Hockey (23/4)
Hier zijn we waarschijnlijk 2de of 3de.
■ Muurklimmen (24/4)
Bedankt aan Cedric B voor de begeleiding.
Volgend jaar moeten we kijken om dit vroeger online te plaatsen.
■ 12URENLOOP !!!! (25/4)
Na 10 uur achter te staan zijn we er toch nog over gegaan.
We hadden onze lopers goed verdeeld over de dag.
Merci aan iedereen voor de sfeer.
De lopers vinden dat ook echt leuk.
●

Hoe de begroting precies is afgelopen, moeten we nog eens bekijken.
■ IFK Finaledag (2/5)
Met de volleybal heren en minivoetbal heren zitten we beiden in de finale.
■ Sportbedanking (9/5)
We gaan bowlen en pizza eten.
Web&ICT:
■ Codesprint V (9/05)
We zouden de overdracht met onze opvolgers dan met de codesprint proberen te combineren.
●

Feest:
■ Jaardrinkgoliarde (16/04)
De 2de masters hebben gewonnen.
■ Supportersgoliarde (23/04)
Het was leuk.
■ Final goliarde (14/05)
Hier krijgt iedereen nog een beloning als zijn spaarkaart vol of bijna vol staat.
●

Delta:
■ Reggaeton night (3/5)
Dan houden we reggaeton night in Delta.
●

5)Algemeen
Projecten:
■ Mastercantus (08/05)
Dit gaat volgende week door en is ook met eten.
■ Ladiesnight (07/05)
Straks gaan we hiervoor vergaderen.
■ Mensnight(07/05)
We hebben hier zonet voor vergaderd. We moeten wel nog het evenement online zetten.
●

Verkiezingen:
■ Campagneweek (24/04 - 30/04)
Alles is goed verlopen, buiten enkele kleine overschrijdingen van de regels.
■ Verkiezingsetentjes + bekendmaking (06/04)
We spreken om 17u in Delta af.
De sheet die via mail is rondgestuurd zeker invullen!
●

6)Varia
● Oprichting dochtervereniging de peTankers (Alexander)
Hanne, Willem, Michiel, Letter, Nico, Carbie en Joran zijn geïnteresseerd om lid te worden.
VARIA
Hanne: Heeft iedereen zijn Delta pull al gepakt?
Willem: Spijtig dat de goliarde gisteren was afgelast.
Pieter H: Is het misschien een idee om een werkgroep op te richten voor VTK 100 lustrum. Iets
voor de mensen van volgend jaar.

