Praesidium Vergadering 8
Zondag 26 november 2017
Aanwezig: Elke, Thomas D, Cedric B, Joran, Kirsten, Dries, Sofie, Nico, Matthias, Jens-Joris,
Edward, Hanne, Thomas DL, Flaure, Celine, Lukas, Ann-Sophie, Saar, Cedric C, Pieter H, Hannes,
Jacob, Isa, Michiel, Willem, Kasper
Te laat (verwittigd): Pieter G, Sofie, Jonas, Laura,

Te laat: Jules
Afwezig (verwittigd): Alexander, Yentl, Thomas G, Lucas, Isolde, Benjamin
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 10 december 2017 om 21u30.

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

Interne
■ Sushi workshop (21/11)
Dit ging door vorige dinsdag.
We hebben hier veel goede commentaar over ontvangen achteraf.
Deze activiteit is dus zeker voor herhaling vatbaar, iets gelijkaardig kan ook.
■ Sinterklaas (roddels)
We hebben hiervoor al een bericht op facebook geplaatst.
Wie wil er zwarte piet zijn? We hebben er 3 nodig.
We gaan dit via shiften regelen.
Als je zwarte piet speelt let dan wel op dat je niet te hard met mandarijnen smijt.
Het eten is via solucious besteld.
● BEST
■ EBEC Preliminaries
De eerste voorronde was vorige week donderdag.
Dit is goed verlopen.
De volgende rondes zijn in Kortrijk en Gent.
Kortrijk is nog niet vol maar we hebben wel al 7 teams wat al evenveel is als vorig jaar.
Voor de EBEC Benelux gaan we morgen naar NMBS om de verdere samenwerking te bespreken.
● Secretaris
■ Kerstkaartje
Er wordt straks een blad rond gegeven waarop iedereen zijn naam mag schrijven. Dit zal gebruikt
worden voor de achterkant van de kerstkaartjes.
● Web&ICT
■ Codesprint
De codesprint was goed.
●

Dezelfde mensen als de eerste keer zijn komen opdagen.
■ Runescape tournament op thermilan
Wat houdt dit effectief in?
Iedereen maakt een iron man en op thermilan gaan we tegen elkaar battlen.
● Schachtentemmer:
■ Initiatie doop 3: Paintball
Dit zal 2 dinsdagen op een rij doorgaan.
Momenteel zijn beide sessies wel al volledig volzet.
Verder heb ik wel het gevoel dat iedereen goed bezig is met zijn petekindjes.
Als ze komen betalen wel zeker vragen voor welke sessie het precies is.
Je mag geen 2 sessies doen.
■ Sinterklaascantus
Dit gaat door op 5 december (dit valt samen met de 1ste initiatie doop sessie).
■ Ouderolderscantus (08/12)
Er is al 50-60 man ingeschreven.
Dit gaat door op vrijdag.
■ VTK @ Massacantus (13/12)
We hebben momenteel al 45 plaatsen besteld.
We kunnen binnenkort nog kiezen om er eventueel 25 of 45 bij te kopen.
Normaal moeten we ook geen shiften doen.
● Cultuur
■ Burgies on Stage (28/11)
Dit gaat komende dinsdag door.
We doen hetzelfde concept als vorig jaar.
Rond 21u start de eerste 1ste band.
● C&D
■ Internshipfair (28/11)
Dit gaat door in het UFO.
Er zullen ongeveer 15-16 bedrijven aanwezig zijn.
De shiften lijst zit vol.
Ken je dus nog 3de en 4de jaars die geïnteresseerd zouden zijn in een stage, mag je zeker reclame
bij hen maken.
■ Jobfair
De limiet van aantal bedrijven is vorige week bereik (110).
Enkele kleine aanpassingen vergeleken met vorig jaar:
Het zal doorgaan van 14u tot 19u.
We gaan warm eten serveren ipv. broodjes.
We gaan een extra lounge en bar maken voor het eten.
Dit zal achter de glazen deuren zijn op het gelijkvloers.
We zouden ook het 2de verdiep niet meer gebruiken aangezien de bedrijven daar meestal minder
passage hadden.
Op die manier willen we het kwalitatief beter maken dan vorig jaar.
Maandag zouden we enkel het gelijkvloers doen zodat we minder kosten hebben aan het ICC.
Op 26-27 februari zullen er dus veel shiften moeten gedaan worden.
De pasta ‘s avonds zou sowieso wel met de cateraar (crewfood) van het ICC zijn.
Op het gelijkvloers maken we een grote bar, op het 1ste verdiep zou het dan enkel voor bedrijven
zijn.
● Vice
■ Praesidiumetentje (3/12)
Alles is geregeld.
Er is normaal 1 glas cava en 3 glazen wijn voorzien tijdens het etentje.

We worden daar verwacht om 19u30, dus we verzamelen aan blauw om 19u15.
Het is ergens tussen het station en blauw.
Om 19u15 zal de locatie in de whatsapp komen.
● Delta
■ DNB 4.0
De voorbereiding was in orde.
We hadden mooi materiaal van swing.
Ook de laser is een meerwaarde.
We hebben ook een nieuw rookmachine aangekocht.
We hadden ongeveer 400-500 mensen.
Na 3u hebben we wel geen kassa meer gedaan.
Het was een nice avond.
■ Vat voor galabal
Hoe doen we dat?
Penning zal dat poefen.
■ Duvel feestje
(*Thomas DL*) Eeeh das van ons
(*Willem*) Ge waart er niet
Om 20u55 stond er al volk voor de deur van Delta.
10 min later was er al direct 50 man.
Er was dus echt zeer veel volk.
Volgend jaar is het beter om met inkom of lidkaarten te werken.
Of misschien iets van limiet uitdenken want er waren mensen die ineens een bak bestelden. Als je
dan zei dat ze er maximum 5 mochten bestellen dan riepen ze gewoon rap hun vrienden en
hadden ze ook hun drank.
Er was wel een mooie omzet voor Delta.
Kan Duvel op vat gedronken worden?
Dit zou stukken handiger zijn gezien de grote hoeveelheid die er op korte tijd is doorgegaan.
■ Algemene bedanking
We willen ook graag iedereen hier bedanken voor de vele praesidium shiften die al gedaan zijn.
Ook voor de frequente aanwezigheid in Delta.
En voor de vrijwillige shiften.
Voor het yolo inspringen op random momenten.
Voor de sfeer erin te brengen.
Om mee te helpen kuisen.
■ Algemeen
Als je iets niet oké ziet gebeuren, laat het ons dan zeker weten of probeer er zelf kort iets op te
zeggen of tussen te komen.
Neem ook geen glazen mee in cantus, ook niet als praesidium.
● Cursus
■ Faculteitstruien
We gaan ze enkel laten bestellen in blauw en grijs.
Je kan ze vanaf nu bestellen.
Afhalen kan dan in het 2de semester.
Vanaf vrijdag zullen er pasmaten binnen in blauw liggen.
Maar we zullen die misschien in rood leggen dat ze niet te veel in de weg liggen.
● Sport
■ Jeneverloop I (13/11)
Er waren veel mensen aanwezig.
Alle jenever was op.

■ IFK volleybal dames (13/11)
Na de jeneverloop zijn alle zatlappen naar daar gaan supporteren.
We hebben daar direct 15-1 gewonnen tegen de B ploeg van HILOK dus het was wel een
beslissende match.
■ Beerpongtornooi (15/11)
Er was een 30 tal man aanwezig. Het zat dus goed vol.
Kortom een groot succes.
■ Minivoetbaltornooi (16/11)
Er was 50 man aanwezig. We waren dus volzet, er was ook veel nieuw volk.
■ IFK volleybal heren (20/11)
We hadden 2 ploegen en alle 2 zijn ze door naar de volgende ronde.
De B ploeg heeft VGK naar huis gespeeld.
■ IJshockey (20/11)
Voor de meesten was dat leuk!
■ IFK Judo (21/11)
Er was veel praesidium aanwezig, waarvoor dank.
■ IFK basketbal dames (22/11)
De scheidsrechter heeft ons genaaid waardoor we niet door zijn.
■ IFK minivoetbal heren (4/12)
Dan zullen er 2 ploegen spelen.
■ Zwemmarathon (6/12)
Bedankt temmer om de cantus te verplaatsen.
We mikken op minstens 2de of misschien 1ste.
We hebben al 2 zwemtrainingen gehad.
De 2de was iets te zwaar.
■ Update skireis + skicrew
Hannes en Lukas gaan mee skicrew worden.
Aangezien we meer verspreid liggen over het dorp en aangezien er ook meer volk meegaat als
vorig jaar kunnen we hun extra hulp zeker gebruiken.
● Feest
○ Galabal
Iedereen was aanwezig!
Bedankt voor de vele shiften.
Ook voor spontane shiften.
Alles is goed verlopen behalve bij de vestiaire was er nogal veel chaos gezien we minder volk
verwacht hadden. We hadden 1600 bandjes voor de vestiaire maar om 2u was alles daarvan al op.
Is er nog feedback van jullie kant?
Misschien iets van ontbijt doen op de afbraak shift (mag gewoon iets kleins zijn).
Een half pintje per shift is misschien wat weinig, maar dit was een foutje, normaal was het wel
meer. In ieder geval krijg je ook al wel gratis drank tijdens je shift zelf dus ze kunnen niet echt
klagen.
Misschien uitleg van de shift ook op de shift zelf nog eens leggen.
We hebben ook 50 euro gevonden dus we gaan daar nog eens mee trakteren.
Er is ook veel volk gekomen zonder ticket rond de 400-500 man.
Er zijn wel ook veel zatte mensen in het penning kot gekomen, dit mag niet.
Applausje voor de bussen. Het is de 1ste keer dat dat echt vlekkeloos verliep.
Champagne bar was wel niet zo professioneel ingericht, gewoon een paar tafels.

De lichten waren fantastisch.
Er konden wel te gemakkelijk flessen gestolen worden.
Ook onder andere door mensen van VTK Leuven.
Anders is het in orde als iedereen in de plaats een fles op hun bal krijgt.
Er zijn ook gin flessen gestolen.
Blijkbaar in totaal wel maar 1 fles maar dat is deels de schuld van de barman zelf.
We moeten de gewonnen cava flessen nog verloten.
● karaoke goliarde
Iedereen die van de jeneverloop kwam was wel in vorm met zingen.
● rock goliarde
We hebben veel rock gespeeld, het was tof.
● wat is de kans goliarde
We zouden waarschijnlijk met niveaus van yolo graad werken.
● Sinterklaas goliarde
De sint komt dan met veel snoepgoed.

5)Algemeen
●

Goedkeuren actieve medewerkers
■ Algemeen
○ Margot Del’haye (Elke)
○ Arent Van Overmeire (Lukas)
○ Jeremy dierick (Lukas)
○ Goedgekeurd via stemming.
■ Web&ICT
○ Ozan Catal (Nico)
○ Matthias Maes (Nico)
○ Keano De vos (Nico)
○ Dieter Debast (Nico)
○ Goedgekeurd via stemming.
■ Sport
○ Jelle Dewispelaere
○ Goedgekeurd via stemming.

6)Varia
● Week 10 alcoholvrije week (Cedric B)
Met het einde van het semester bijna in zicht is dit geen slecht idee en ook goed voor de
productiviteit.
Willem zal compenseren.
Per keer dat je faalt moet je een plateau zetten.
Wie doet er mee?
- Cedric B
- Pieter H
- Michiel
- Kasper
- Hannes
- Celine
- Flaure

-

Matthias
Saar

● Week 10 protest tegen alcoholvrije week (Jules)
Jules kreeg efkes een steek in zijn lever door het vorige puntje.
Dus bij deze wil hij de tankers oproepen om dit de komende week te compenseren.
● ABI Cup (voetbaltoernooi) 16/02 (Dries)
Een team moet uit 7 – 10 personen bestaan waarvan minstens 2 meisjes, wie wil er meedoen?
1. Jules
2. Gieter
3. Jonas
4. Willem
5. Cedric C
6. Sofie
7. Joran
8. Kirsten
9. Nico
10. Dries
11. Yentl
Vice regelt dit verder.
● Gsm-nummers op de site (Nico)
Iedereen die wil kan dit er laten opzetten, zie mail.
● Cantus VLK (7/12) (Elke)
De tankers kunnen misschien apart gaan als kring zodat we met meer kunnen.
● Verslagen PV (Kasper)
Is het mogelijk de verslagen soms vroeger online te zetten zodat je sneller mee bent bij
afwezigheid? Dit blijft soms ook wat hangen bij bestuur.
Als je er niet was en al vroeger een update wil kan je altijd direct al eens sturen naar secretaris
dan kan je al een voorlopige versie krijgen.
● Yammi Yammi (Elke)
Nog 1 soort wijn die nog over is.
Of misschien is het een foutje...
VARIA:
Thomas DL: Iemand mijn gsm gezien?
Cedric C: Het is vandaag de laatste dag om onsies te bestellen.
Ik heb gemaild voor het mascotte pak.
Dries: Maak misschien eens een aparte whatsapp groep voor runescape.
Ann-sofie: Er was veel volk op komma neuken.
Isa: We hebben nog enkele lokalen voor repetities voor de show nodig.
Onder andere nog voor dans. Iemand soms nog ideeën? Misschien in Delta.
We krijgen ook 1 euro korting als we naar het GUSO concert zouden willen gaan.
Nico: De koekjes van mijn korfbal liggen in rood.
Dries: Blauw blijft nog steeds een stort, ruim het op vlak nadat je iets vuil maakt!

