
           Praesidium Vergadering 9 

Zondag 10 december 2017 

 

 

 

 

Aanwezig: Alexander, Elke, Thomas D, Cedric B, Joran, Laura, Nico, Jens-Joris, Edward, Hanne, 

Thomas DL, Flaure, Lukas, Ann-Sophie, Lucas, Saar, Cedric C, Benjamin, Hannes, Jacob, Michiel, 

Kasper, Yentl 

Te laat (verwittigd):  

Te laat: Matthias, Isa, Dries, Kirsten 

Afwezig (verwittigd): Pieter G, Thomas G, Willem, Pieter H, Celine, Jonas, Sofie, Jules, Isolde 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 

Zondag 11 februari 2018 

2)Mededeling van de voorzitter 

3)Regels en afspraken 

4)Posten 

● Cultuur: 

■ Danslessen (8/11, 15/11, 22/11 en 29/11) 

We hebben ons goed geamuseerd, we hebben veel goede feedback gekregen. 

De locatie was wel iets minder geschikt. 

Wel spijtig dat je soms dansles neemt om samen met u partner te dansen dus wisselen van 

partner is niet zo aangenaam.  

Misschien is het ook een idee om ze reeds 2 weken vroeger te laten vallen zodat het voor het 

galabal afgerond is? Dit is wel wat lastig met de volledige planning. 

■ Burgies on Stage (28/11) 

Dit ging door in Delta. 

Verder hadden we 30min vertraging door een probleem met een micro. 

Dit zou eigenlijk langer mogen duren, bv. tot 2u. 

■ Film avond (12/12) 

Er komt een poll op facebook voor de precieze film. 

Dit is wel tijdens het FK kerstfeestje en de initiatie doop. 

Het gaat door in Aud K. 

 

● BEST: 

■ PrEBEC (29 en 30/11) 

De voorrondes zijn goed verlopen. 

Er was veel volk, ook in Kortrijk. 

Er zijn er die zelfs BEST Gent gejoind zijn! 

Het was geslaagd. 

Er was wel iets vreemd met de puntentelling. 

 



● Feest: 

■ Wat is de kans goliarde (20/11) 

We hebben veel bonnetjes weggegeven. 

■ Sinterklaasgoliarde (27/11) 

Hanne was Sint, het was leuk. 

■ Gezellige goliarde (04/12) 

Dan gaan we gezelschapsspelletjes spelen. 

Dit is een rustige afsluiter van het semester. 

 

● Praeses en vice: 

■ Praesidiumetentje (3/12)  

De extra frisdrank die we besteld hadden is niet doorgerekend. 

Thomas DL was het vergeten. 

 

● IAESTE: 

■ Ik moet werken zondagavond; pluimvee pakken van 19u30 tot 00u om dan naar 

het slachthuis te voeren. Te vermelden waard: 

○ Quiz (22/11) 

Het was Quiz. 

○ Stagefair (28/11) 

○ IAESTE infoavond (29/11) 

○ Stages 

Al +-20 stages gejobraised, dit zal nog serieus stijgen normaal tot vóór Annual Conference in 

Berlijn waar stages worden uitgewisseld, dit is eind januari. 

 

● Interne: 

■ Sinterklaas (6/12) 

We hebben veel snoep gegeven. 

De overschot aan mandarijntjes in blauw mogen worden opgegeten. 

De schel ervan wel opruimen. 

Het kuispersoneel was niet boos over de staat van Aud A. 

Op voorhand was er gevraagd om “liefst niet te smijten”... uhum… 

 

● Schachtentemmer: 

■ Initiatiedoop 3: Paintball sessie 1 (5/12) 

Het was leuk, we waren met ongeveer 45 man. 

■ Initiatiedoop 3: Paintball sessie 2 (12/12) 

De 2de sessie zit volledig vol. 

■ Sinterklaascantus (5/12) 

Het was een leuke cantus. 

Er was veel volk, ook heel veel schachten. 

Er is wel niet zo veel gedronken. 

Er waren wel 7 meisjes na elkaar die buiten kwamen die zeiden dat ze onterecht waren 

buitengesmeten. 

■ Ouderolderscantus (8/12) 

Dit was voor ons wat minder leuk. 

Alexander heeft het wel goed gedaan. 

Maar er viel niet te veel tegen te zeggen. 

Zij hebben zich wel goed geamuseerd. 

Er is blijkbaar wel een fles drank gestolen en misschien achter de bar gepist. 

De zeer oude waren wel nog vriendelijk. 



Van ons eigen praesidium waren er wel veel echt zat. 

Geen idee hoe dat komt? 

Er zei blijkbaar iemand, “sluit dat zwaar bier maar aan”. 

We hebben ook nog 5 plateaus shot van de week gekocht. 

Er heeft blijkbaar ook iemand een ambulance gebeld. 

Waarschijnlijk wou die persoon een taxi proberen bellen. 

■ Massacantus (13/12) 

Dan gaan we wak gaan. 

We hebben 65 personen ingeschreven, de overschot gaan we verkopen aan andere FK kringen. 

We spreken samen af aan blauw en gaan dan met de tram naar daar. 

 

● Delta: 

■ Delta's winterslaapje 

De laatste week van het semester wordt het kerstweek in Delta. 

Dinsdag is het kerstfeestje in Delta. 

Er zullen 2 gratis vaten zijn, 1 van het FK en 1 van Dentalia. 

In de inhaalweek gaan we dan alles opruimen. 

Dit zal niet zo veel werk meer zijn. 

■ Lockers: wie zijn ze, wat drijft ze vanwaar komen ze 

Voor volgend semester hebben we 28 lockers besteld. 

We gaan 2 euro per locker vragen maar er kunnen zeker 5 jassen en een boekentas in. 

■ Kicker: of wel of ni of wel 

Er is toevallig iemand gepasseerd in Delta die er verhuurd. 

Hij zei dat als er veel gespeeld wordt er ook al eens iets kapot mag gaan. 

We zouden ook een speciale hoes krijgen die erover kan om hem wat af te schermen. 

■ Medewerkers event 

Dit gaat volgend semester door, we hebben al veel geld gespaard met de fooi pot. 

Wat is nog niet bepaald. 

 

● Sport: 

■ IFK minivoetbal heren (1/16e finale) (4/12) 

Er is 1 ploeg door en 1 ploeg uit. 

■ Préskiloop (4/12) 

We gaan een rondje lopen en erna glühwein en chocomelk drinken. 

■ Zwemmarathon (6/12) 

Het was heel heeel heeel spannend, maar we hebben met 75 meter voorsprong gewonnen. 

Het vorige record is volledig verpulverd. 

Merci aan Thomas D. 

Merci aan alle supporters. 

We hebben sinds het jaar 2000 al zeker niet gewonnen (we hebben maar tot dan deftige 

gegevens gevonden) dus het is op sportief vlak een zeer mooie prestatie. 

■ IFK Badminton (enkelspel) (11/12) 

We hebben zelfs mensen moeten weigeren. 

■ XL loop (11/12) 

We gaan medailles voorzien voor de snelste lopers. 

Er moeten 2 rondjes gelopen worden. 

■ IFK Veldvoetbal (1/8e finale) (13/12) 

Hiervoor hebben we nog geen volledige ploeg kunnen samenstellen. 

We hebben nog een keeper te kort. 

■ IFK Basket heren (uitgesteld) 

Door de massacantus is dit uitgesteld. 



■ Skireis 

Deze is volledig uitverkocht. 

■ Mascotte 

Onze poll is gesaboteerd door enkele mensen. 

Maar het zal waarschijnlijk tussen de kroko en de beer gaan. 

 

● Web: 

■ Tweedehandsboekensysteem 2e semester 

Na de blok kan je normaal oude boeken op de site smijten. 

Het is nog steeds in een testfase maar normaal is alles ok. 

 

● Secretaris: 

■ Kerstkaartje namen 

Gelieve allemaal jullie naam op het blad te schrijven voor op de achterkant van de kerstkaartjes. 

 

● C&D 

■ Intershipfair 

Het was voor de 1ste keer met CV screening. Dit was zeker een meerwaarde. 

We hadden niet zo veel broodjes over als vorig jaar. 

■ Jobfair 

We vermoeden dat we ongeveer juist begroot hebben. 

Er liggen al 110 bedrijven vast. 

Momenteel staan er al 15 op de wachtlijst. 

 

5)Algemeen 

● Actieve medewerkers goedkeuren: 

■ Delta: 

○ Chia Honoré 

○ Laurens Byttebier 

○ Reiner Verret 

○ Goedgekeurd via stemming 

6)Varia 

● 'Hoedje' (Cedric B) 

Gelieve geen hoedje te roepen voor iets van lidkaart of betalen van activiteit. 

Doe enkel hoedje voor de telefoon. 

Het is niet zo aangenaam voor andere leden als die in blauw binnenkomen en niemand hen wil 

helpen. 

● Archie meeting moment (Alexander) 

We hebben samen gezeten met DLK om de samenwerking te verbeteren. 

We zouden eens naar hun ‘Koe bar’ gaan. Dat is pintjes drinken op de archie zolder. 

We zijn dus met een aantal uitgenodigd om het volgende semester langs te gaan. 

De archiefair is dit jaar ook samen met DLK. 

Misschien is het een idee om dit ook eens met de VEK te doen om andere ideeën met hen uit te 

wisselen. 

● Is het nu of wel of ofwel? (Kasper) 

Ze kunnen alle 2, het is afhankelijk van de context. 

● Kerstfeestje FK (12/12) (Elke) 

We hebben een mini kerstboom gekocht voor Filologica. 

Het start rond 20u30. 

Gewoon random binnenkomen is normaal wel toegestaan. 



● Chauffage 

Let erop dat de chauffage niet gans het weekend aan blijft staan. 

Hetzelfde geldt voor de kerst lichtjes. 

● Donderdag kerst in blauw 

Dan houden we ons eigen kerst feestje. De pakjes mogen onder de kerstboom gelegd worden. 

● PréBEC 

We hebben per ongeluk 360 euro betaald voor 60 posters. 

Dat was gans het budget van die ronde maarja… niets meer aan te doen. 

● Veel verloren voorwerpen nog in groen 

Wees er voorzichtig mee. 

We melden best op facebook dat het de laatste week zal zijn dat ze om verloren voorwerpen 

kunnen komen. 

● Civielkes in zwijnaarde geraken 

Cedric B gaat dit proberen fixen. 


