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GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 11 december 2016: PV8

2)Mededeling van de voorzitter
● Penning
Penning is naar FK AV geweest.
Er is blijkbaar een contract tussen FK en een busmaatschappij. Dit
kan interessant zijn voor Sport en Feest.
● Er ligt nu in UGent-lokalen ook kuismateriaal waar iedereen aankan.
● FK archief
We kunnen posters, foto’s en filmpjes laten opnemen in het FK
archief.

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● IAESTE
○ International shotjes goliarde (07/11)
Dit is goed gegaan, er was veel volk. Misschien had daardoor
niet iedereen door dat het internationale goliarde was.
○ JUMP 2016 (11-15/11)
Dit is een conferentie voor de nieuwe leden waar workshops
gegeven worden. Ze hebben zeven leden gestuurd en deze
waren zeer enthousiast. Het was zeer geslaagd.
● Sport
○ IFK minivoetbal (07/11)
VTK1 en VTK2 hebben gewonnen van Politea en Moeder Lies.
○ Ijshockey (07/11)
De inschrijvingen zaten zeer snel vol. Iedereen vond het heel
plezant.

○ IFK veldvoetbal (09/11)
Dit stond verkeerd in de agenda waardoor pas laat spelers
opgeroepen zijn geweest, maar uiteindelijk was er toch een
redelijk goed team. We kwamen uit tegen het VEK en zijn
verloren met 3-0.
○ IFK volleybal dames (14/11)
We hebben verloren van Hilok2 en VLAK. Dit is een beetje een
teleurstelling, maar we hebben ook niet goed gespeeld.
○ Lopen met C&D (14/11)
○ Zwemtraining (16/11)
Er was veel volk. Er zal meer volk meedoen aan de marathon
dan vorig jaar. De trainingen bouwen niet op dus je kan komen
wanneer je wil.
● Schachtentemmer
○ Initiatiedoop 2 (07/11)
Dit is vrij goed verlopen, er waren geen incidenten. Er was wel
een café onverwachts dicht. Het verdelen van de eerstejaars
ging ook vlot.
Achteraf was er een goed feestje in Delta.
Iedereen vond het een toffe activiteit.
Ze kijken al uit naar hun lintje.
○ Oude rolderscantus (10/11)
Het was heel chaotisch, maar wel een toffe cantus.
Er was minder respect voor de cantus van het praesidium en de
nieuwe schachten nemen dit over.
Er waren veel gewone commilitones waardoor de sfeer van
‘oude rolders’ een beetje minder was.
● Career&Development
○ Sector Day IT & Electronics (08/11)
Het was heel leuk en er zijn mooie dingen uitgekomen.
De presentaties waren zonder micro waardoor ze niet zo
duidelijk waren.
○ Sector Day Chemistry & Energy (17/11)
Het was een gezellige avond op een gezellige locatie.
Er was wel wat geluidsoverlast doordat het in een café was.
Net na 22u zetten ze de muziek luider, dus volgend jaar de
presentaties misschien vroeger op de avond doen.
Zowel van de bedrijven als van de studenten zijn positieve
commentaren gekomen.
○ Evaluatie Sector Days
Dit was echt een goed concept. De bedrijven zijn hier heel
tevreden over.

● Cultuur
○ Eerste dansles (09/11)
Het was leuk.
● BEST
○ prEBEC (09+16+17/11)
Er waren minder teams in Kortrijk, door de mindere
mogelijkheden om promo te maken.
In totaal waren er wel 15 meer inschrijvingen.
De reacties waren positief.
● Penning
○ Kuisen met Penning (11/11)
Penning vond het jammer dat enkel zij er waren om Delta op te
kuisen na de drukke avond ervoor.
Delta heeft misschien te laat gecommuniceerd dat we zelf
moesten kuisen.
● Feest
○ Jaardrink goliarde (14/11)
Het was heel leuk. De Tankers hebben gewonnen.
In het begin was er niet zo veel volk waardoor ze zijn
doorgegaan tot 1u in plaats van middernacht.
○ Cocktailfuif (16/11)
Dit was de eerste van twee cocktailfuiven.
Het was niet veel werk en we hebben winst gemaakt.
De cocktails zijn op goede reacties onthaald geweest. Ze waren
uitverkocht om 1u20.
Diegenen die daarna nog kaarten hadden, kregen bonnetjes in
de plaats. Dit moet in het vervolg duidelijker gecommuniceerd
worden naar de feesters toe.

5)Komende activiteiten
● Pers
○ Verschijnen tweede ‘t Civielke (21/11)
Morgen verschijnt het tweede ‘t Civielke.
● Feest
○ Karaoke goliarde (21/11)
Het zal een leuke avond worden.
Het is wel een redelijk oude karaoke dus met oude liedjes.
Om 22u geeft feest een vat.
Om 21u komt ook het VEK een vat drinken in Delta.
○ Beergames (22/11)
Dit gaat zeer leuk zijn.
Het start met een beerpongtoernooi. Als je afvalt, begin je aan
het slap a cup toernooi.

●

●

●

●

Het begint om 20u in de lounge van Delta.
○ Shotjesgoliarde (28/11)
Er zullen shotjes aan €1 zijn.
○ Sinterklaas goliarde (05/12)
De stoute kindjes zullen gestraft worden.
Sport
○ Jeneverloop (21/11)
Er zijn momenteel 109 mensen ingeschreven. Daarbij komen
nog eens 20 mensen van VLK, dus het gaat heel druk worden.
Sport is vandaag 70 flessen jenever gaan kopen.
Er wordt gevraagd of een paar mensen van het praesidium mee
een beetje verantwoordelijk willen zijn.
○ IFK volleybal heren (21/11)
Dit is op hetzelfde moment als de jeneverloop.
○ IFK Judo (22/11)
Er is redelijk wat volk gevonden. Bij de mannen zitten we
redelijk goed. Er doen ook vier meisjes mee.
○ Voorronde IFK basket heren (23/11)
De twee ploegen spelen. Normaal gezien is het wel haalbaar.
○ Zwemtraining (23+30/11)
○ IFK minivoetbal dames (30/11)
We spelen tegen VLK.
Er waren redelijk veel meisjes die wilden meedoen. Het niveau
is moeilijk in te schatten, maar het wordt sowieso wel leuk.
○ Zwemmarathon (05/12)
Dit is een belangrijke dag voor de punten.
Er zijn al redelijk wat inschrijvingen.
○ IFK basket dames (07/12)
“Hetzelfde als minivoetbal dames maar dan met basket.”
BEST
○ Motivation letter workshop (22/11)
Dit is een workshop om te helpen een motivatiebrief te
schrijven. Dit verhoogt de slaagkansen en hoe meer mensen op
course gaan, hoe meer leden we hebben.
IAESTE
○ IAESTE quiz (22/11)
Er zijn 30 teams. De inschrijvingen zitten vol.
○ IAESTE infoavond (30/11)
Er wordt algemene praktische informatie gegeven over
buitenlandse stages. Ze verwachten veel volk (+- 200 man).
Vice
○ Medewerkersetentje (23/11)

●

●

●

●

●

We eten paella in feestzaal Cocteau.
Veel mensen hebben afgezegd, wat jammer is.
○ Predrink galabal VLK (25/11)
We spreken af om 20u in Delta en iedereen heeft dan ook al
zijn eigen eten en drank mee.
Delta is die avond niet open dus wordt er niets van de bar
genomen.
Dates moeten betalen voor het bal.
○ Praesidiumcantus (27/11)
Io vivat om 21u en ad pistum als je te laat bent. We verzamelen
dus om 20u30.
○ Praesidiumetentje (04/12)
We gaan naar een heel fancy restaurant, we komen dus deftig
toe. Iedereen komt in kostuum of kleedje.
De drank is beperkt; je krijgt twee glazen wijn.
Yentl zal nog een mail sturen.
Cultuur
○ Winetasting (24/11)
Dit gaat door in de lounge van Delta.
Er zullen zes wijnen geproefd worden en er zijn ook hapjes
voorzien.
○ Burgies on Stage (29/11)
Er zijn drie bandjes. Het begint om 20u en zou tegen
middernacht gedaan zijn.
○ Filmavond (01/12)
Er is een evenement op Facebook en je kan via een poll kiezen
voor een film.
Career&Development
○ Internshipfair (29/11)
Dit gaat door in het UFO van 17u tot 20u.
Web
○ Codesprint II (01/12)
Vorige week was er een extra codesprint enkel voor web/ict.
Dit was geslaagd, ze hebben heel wat kunnen fixen.
Schachtentemmer
○ Initiatiedoop 3 (05/12)
Tijdens de derde initiatiedoop gaan ze ijshockeyen.
Dit is enkel voor de eerstejaars.
○ Sinterklaascantus (06/12)
Er moet zo veel mogelijk praesidium komen!
Deze cantus zal goedkoper zijn dan anders.
Interne

○ Sinterklaas (05+06/12)
Er zijn nog maar een paar inzendingen. Interne zoekt dus nog
verhaaltjes.
● Penning
○ Introductie boekhouden
Dit gaat door op 08/12 in Delta.
Die avond is er ook een lezing van Engage. Ze hebben aan ons
gevraagd om de receptie te organiseren.

6)Algemeen
● Verkiezing halftimecommité
Dit zal hetzelfde team worden van de kleutercantus vorig jaar.
Elke, Lise en Tania zullen coördineren.
● Gebruik praesidiumkast in Delta
Er wordt nog eens op gewezen dat de praesidiumkast enkel voor de
spullen van het praesidium is en er eigenlijk ook geen rugzakken in
mogen. Dit werd de laatste weken niet goed gedaan. Leg ook niet
massaal je spullen in de medewerkerswc of achter de bar; dit is
storend voor de mensen die moeten tappen.

7)Varia
● Secret Santa (Yentl)
Yentl zal hiervoor een mail sturen.
● FK lustrumcantus (02/12) (Yentl)
Er mogen drie mensen gaan.
Het is in een kasteel in Gentbrugge; vervoer inbegrepen.
● PVkelijks gezang over orde en netheid in lokalen (Brecht V)
Groen is echt een stort.
● Morgen komt VDK cantussen
Er zal dus veel gekotst worden.
Dit mag niet meer in de wc’s en urinoirs dus vraag de mensen om dit
buiten te doen.
● YOLOKolomité
Er waren heel veel applicaties, meer dan vorig jaar.
In het YOLOKolomité zitten dit jaar: Cedric, Jonas, Pieter, Joren,
Hanne, Thomas DB, Senne.
Zaterdag na het bal gaan ze eten in de yammi yammi.

