
             Praesidiumvergadering 4 

Zondag 1 Oktober 2017 

 

 

 

 

Te laat (verwittigd): Thomas D, Matthias, Jonas, Joran, Ann-Sophie, Hannes 

Te laat: Isolde, Thomas G 

Afwezig (verwittigd): Dries, Kirsten,  

Afwezig niet verwittigd:   

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 

Zondag 15 oktober 2017 

2)Mededeling van de voorzitter 

 

3)Regels en afspraken 

  

4)Posten 

● Feest 

○ Openingsgoliarde (25/09) 

Het was tof, er was veel volk. De volgende keer geven we best onze gratis vaten wat vroeger op 

de avond. 

○ Game of Thrones goliarde (02/10) 

De bedoeling is om shotjes te drinken voor je huis, het huis dat het meeste shotjes drinkt wint. 

○ Galabal 

We zitten al heel ver, enkel het lustrum gedeelte loopt wat achter maar dat komt in orde. 

 

Verder speelt het idee om misschien volgende week dinsdag een soort cocktailfuif of themafuif te 

geven met de schachten. 

 

● Schachtentemmer 

○ Openingscantus 

Het was een leuke cantus, ook de cantor verkiezing was leuk met toffe liedjes. 

We hebben wel het vaten record niet verbroken. 

○ Doop 

We hebben heel veel schachten die ingeschreven zijn, namelijk 78. 

De limiet van maximum 80 schachten wordt niet opgetrokken omdat het anders te veel wordt. 

De bus naar Leuven vertrekt om 21u30, kan dat niet pas om 22u15? Dan kunnen de wake 

boarders mee.  

● BEST 

○ Summer Tales 

Groot succes, bedankt Delta! 

○ Motivation Weekend 

Gaat door komend weekend, om de leden klaar te stomen voor het komende jaar. 



● Cultuur 

Jacob is ziek. 

○ Pokertoernooi (04/10) 

Als je uit het pokertoernooi ligt krijg je zakjes met andere chips.  

Hiermee kunnen ze mee spelen op de andere nieuwe tafels (roulette en blackjack) 

Ook komt er van 20u30 tot 22u30 een goochelaar. 

De shiften lijst staat nog niet helemaal vol, dit kan deels opgevuld worden met schachten. Maar 

hoe meer er nu al op gevuld zijn, hoe beter 

De schachten moeten dan ook geen cijfers op hun gezicht zetten. 

Cultuur zal de briefing aan de schachten doen. 

○ Quiz (11/10) 

Er staan nog veel shiften open, vooral voor in de jury te zitten wat liefst niet door schachten 

gedaan wordt. 

Zelfde voor andere shiften aangezien er ook enkele proffen komen. 

Voor de rest is het ongeveer hetzelfde als vorig jaar. 

De vragen ook niet te gemakkelijk maken. 

○ city trip 

We hebben nog maar 17 inschrijvingen, wat een ferm verlies betekent voor de bus. De capaciteit 

van de bus is 37 personen en die ligt al vast. 

Misschien een facebook post laten sponsoren via interne. 

De 1ste jaars hebben erna NPGE’s. 

Het is echt voor weinig geld het enige dat je zelf moet betalen is de middagmaaltijd. 

De deadline is deze week vrijdag ten laatste aangezien dan enkele hostels moeten bevestigd 

worden. 

Misschien om de kosten van de bus te compenseren online iets plaatsen dat er plaatsen over zijn 

op een bus richting Londen en buitenstaanders toelaten mee te reizen. 

● Secretaris 

○ Engage Kick-Off 

Het was een dik feestje, veel gedronken en er is veel gemuild. 

Als je delta gebruikt voor een bepaalde activiteit best op voorhand een mailtje naar delta sturen 

zodat zij van alles op de hoogte zijn. Het was wel echt gank gank.  

○ Lidkaart printer 

De printer is vaak kapot geweest. Matthias heeft er nu wel de software eens opnieuw opgezet en 

nu werkt hij terug.  

Volgend jaar misschien kijken om ze op voorhand te laten inschrijven en lidkaarten misschien op 

voorhand te printen, de foto kan dan misschien via cas binnen gehaald worden. 

Op de onthaaldag moeten we het systeem met de lidkaarten reorganiseren. 

Vorig jaar ging het wel maar nu hebben we meer inschrijvingen. 

Misschien kijken om als backup systeem een pdf op je gsm te laten downloaden zodat je code 

gescand kan worden. 

Best ook zeker altijd een reiniging op voorhand doen. 

Systeem van laatste jaar gratis werd positief ontvangen. We moeten er volgend jaar wel rekening 

mee houden dat je als alumni niet elk jaar opnieuw een gratis lidkaart nog kan bijhalen. 

Ook duidelijk deze actie communiceren naar medewerkers. 

De regel was nu dat iedereen in zijn 5de jaar of meer, gratis lid kon worden. 

 

Voor de levering van drank voor de automaat een andere lever plaats aanvragen. 

● C&D 

○ Orientation Day (ma 02/10) 

Vorig jaar waren er 140 inschrijvingen, nu zitten we net boven de 90. 

Nodig dus maar veel vriendjes uit. 



Inschrijven is blijkbaar niet verplicht, dus misschien ligt het ook deels daaraan. 

Wat is de maximum capaciteit die de zaal aankan? 150 

Nog eens posten op facebook. 

○ Development Day (di 10/10) 

Dit is dan een activiteit meer rond de development kant van onze post. 

Je leert er een goede cv schrijven, je kan ook mockup interviews doen. 

Dat is zelf een fictief interview afleggen bij mensen die vaak mensen aannemen. 

Er zal ook gratis eten zijn. 

We dachten om pita broodjes te laten maken door schachten. 

Wel opletten want sinds kort mag je geen eten meer geven in de therminal dus zeker nog eens 

navragen. 

Voor de mock up interviews moet je nog apart inschrijven, zie site. 

‘S avonds is het wel ook groepsopdracht van de schachten dus let hierop. 

 

● Vice 

○ International buddy evening (05/10) 

Even duidelijk maken dat ik verwacht dat jullie daar zijn en niet jullie schachten. 

Edward wordt vervangen door Lucas. 

○ Infomoment medewerkers (05/10) 

Het gaat door van 20u tot 21u.  

Motiveer zeker al je schachten. 

Het is wel tegelijk met de buddy evening.  

Pro-vice geeft uitleg geven op de buddy evening. 

● Web & ICT 

○ Codesprint 

Binnenkort is het weer codesprint dus geef gerust kleine issues door. 

○ probleem met handtekening 

Kopieer dat van Nico, normaal zou het dan in orde moeten zijn. 

 

● Penning 

○ Introductie tot het boekhouden met Louis (08/10) 

Best zou er zo veel mogelijk volk aanwezig zijn. 

De inhoud gaat over meer gaan dan vorig jaar. 

Morgen komt hij ook eens naar groen. 

Het is die avond ook bal van de UGent maar je kan erna zeker nog gaan. 

Neem wel geen schachten mee, het is niet om te lachen. 

Om hoelaat zou het doorgaan? Rond 20u of 21u, zie mail. 

BEST en IAESTE mensen mogen ook komen. 

 

● FRiS 

○ Opvullen commissies 

Geïnteresseerden mag je altijd doorsturen via mail. 

De meeste commissies komen niet zo vaak samen, soms maandelijks, 2 maandelijks of 2 keer per 

jaar. 

○ StuVer infomoment en -receptie 

Morgen om 19u met achteraf een receptie. 

Iedereen die vorig jaar is gedaan heeft mag komen. 

Wie wordt waarschijnlijk de nieuwe decaan? Patrick De Baets 

 

● Delta 

○ SKO Triple Floor Triple Fun 



Iedereen is bedankt om te helpen, ook leuk dat er startvolk was. 

 

Algemeen: merci om er samen een topweek van te maken! 

Ook de samenwerking met Danny is zeer goed verlopen. 

 

We hebben ook 2 nieuwe concepten. 

De plateau van de week, is een fles shot van de week met allemaal shotjes op de plateau. Nu iets 

van 22-23 euro. 

We hebben ook vanaf nu een meter wijn, 15 euro voor 11 wijntjes op donderdag. 

 

● Sport 

○ Sport Kick-Off (29/09) 

De politie zijn pipoos, die van Stad Gent zijn nog erger. 

Het is traag op gang gekomen door de auto’s die in de weg stonden van het springkasteel. 

Maar we hebben wel veel gegevens van nieuwe sporters gekregen. 

○ Try-outs (02/10) 

We doen try-outs voor basketbal en zaalvoetbal 

○ Lopen rond de watersportbaan met temmer (02/10) 

Allemaal welkom om mee te lopen. 

Temmer doet voor de eerste keer 5km. 

○ Wakeboarden 

Inschrijvingslijst zit vol dus dat komt normaal in orde. 

● Pers 

○ Kommaneuken 1 

Groot succes, er was veel volk. 

○ ‘t Civielke 1 

Het eerste civielke zit bij de drukker. 

Let erop dat als je een tekstje doorstuurt voor het civielke of de mana dat je niet te veel tekst 

doorstuurt. 

Het wordt normaal 16 oktober (maandag week 3) geleverd, misschien komt het al vroeger binnen. 

 

● Interne 

○ Onthaaldag 

In de voormiddag waren er veel verschillende presentaties. 

Jonas is ineens ingesprongen voor een presentatie waar hij niets van wist. 

In de namiddag zijn niet alle groepen naar alle spelletjes kunnen gaan. 

Misschien wat andere spelletjes voor voorzien. 

Bij sport was het leuk. Het is wel een  tof concept om eerstejaars voor sport of delta warm te 

maken. 

 

○ Zwijnaarde Kick-Off 

De braadworsten waren lekker. 

Ook kon je er je lidkaart verlengen. 

Volgende keer iets minder lang laten duren. 

Misschien ook volgend jaar pauze van kwart na 11 proberen meenemen. 

 

Als je iets van eten doet in zwijnaarde, dit laten weten aan de broodjeszaak daar, dat geeft een 

groot verschil in hun verkoop. 

De aangekochte tent is beetje brak maar ze is nog heel. 

○ Infoavond 

Paar mensen van het 2de jaar die kwamen vertellen, dat was zeker interessant. 



Er was wel niet zo veel volk. In het begin was er 40 man erna in Delta maar 5. 

Misschien volgend jaar ‘s middags proberen doen. 

Ze hebben wel het vat leeggedronken 

 

5)Algemeen 

● Goedkeuren medewerkers 

○ Cultuur:  

■ Marion Goeteyn (regie) 

■ Brecht Verhoeve (mee scripten en acteren) 

○ Goedgekeurd via stemming 

○ Vergeet dit zelf niet op de site aan te duiden. 

○ Delta: 

■ Dries Van Poucke 

■ Goedgekeurd 

 

6)Varia 

Pieter G: Gelieve schachten niet te poefen. 

Lukas: 3 verdiepen cantus iemand van Delta voorzien op vergadering? Het is met vppk en chemica. 

Cedric B: Volgende yolotrip wordt op de volgende pv aangekondigd. 

Jonas: Als iemand mijn fiets ziet, let me know! Hij heeft een streep achteraan op het spatbord, het 

kleur? Ik denk zwart! 

Isolde: In groen zijn er deze week kinderworkshops. 

Jules: Er is al mooi getankt de afgelopen dagen. 

Hanne: Zet datums bij evenementen als je ze doorstuurt voor puntjes van de pv. 

Michiel: Er staan nog 3 random paar schoenen, iemand? 

Elke: Wie heeft er nog niet geborreld? 

Straks zijn er weer een paar plateau’s maar geen vat! 

 

 


