Praesidiumvergadering 7
Zondag 12 november 2017
Aanwezig: Alexander, Elke, Pieter G, Thomas DB, Joran, Laura, Nico, Jens-Joris, Edward, Isolde,
Hanne, Thomas DL, Flaure, Celine, Lukas, Ann-Sophie, Lucas, Saar, Cedric C, Benjamin, Pieter H,
Thomas G, Hannes, Jules, Michiel, Kasper, Yentl

Te laat (verwittigd):
Te laat: Kirsten, Dries, Willem, Jonas, Isa, Matthias, Cedric B
Afwezig (verwittigd): Jacob, Sofie
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV
26 november 2017 om 21u30

2)Mededeling van de voorzitter

We hebben met iedereen borrels gehad de afgelopen week. We zijn heel tevreden over iedereen
zijn werk. Doe zo verder!

3)Regels en afspraken
4)Posten

Web & ICT
■ Latex Les (14/11)
We hebben contact gezocht met de lesgever die het ieder jaar doet en alles komt normaal in orde.
We hebben wel nog geen officiële bevestiging van het auditorium.
We zitten op dit moment al aan 113 inschrijvingen.
VLK komt ook, die doen normaal hetzelfde in 3 delen maar dat is echt lang.
■ Codesprint II (21/11)
We hebben al een hoop issues aangemaakt die ze kunnen oplossen.
■ Wiki
De oude stond op een andere server en die hebben we een beetje kapot gemaakt dus hebben we
alles verplaatst.
Als je fouten ziet mag je ze zelf aanpassen of doorsturen. Nu kunnen we tenminste alles zelf
terug aanpassen.
■ Tweedehandsboekensysteem
Het systeem is opgebouwd zoals tinder. Zo is het een heel safe systeem voor ons.
Het staat al online voor praesidium dus test er maar op los.
De bedoeling is dan om het volgend semester volledig online te zetten.
● Vice
■ Praesidiumetentje (3/12) (Allergieën?)
Het is de bedoeling dat iedereen deftig gekleed is.
Dus de jongens in kostuum en de meisjes in kleedjes.
■ Medewerkersetentje (20/11)
●

Dit gaat door in Delta, allemaal welkom.
■ Praesidium cantus
Deze activiteit is verzet naar het volgende semester omdat het nu nogal druk is.
● Schachtentemmer
■ Algemene opmerking ivb met cantussen
Vanaf nu is het ook de regel om geen glas meer in de cantuszaal mee te nemen en dit geldt voor
iedereen dus ook voor praesidium.
■ Initiatiedoop 2: Guido Gids Pub Crawl (06/11)
11 van de 12 peter en meter groepjes waren er aanwezig.
Lukas heeft het op gang gezet in het begin maar erna is hij wel niet meer meegegaan.
We hebben wel veel actieve eerstejaars en peters en meters.
■ Drieverdiepencantus (07/11)
Eigenlijk was het een beetje een vreemde avond maar wel zeer geslaagd.
Voor de rest is het wel goed verlopen.
Het is een heel leuk concept dus zeker volgende jaren opnieuw doen.
Bedankt ook aan iedereen die de dag erna is komen kuisen.
De bovenste kring mag zeker ook zelf zeggen als er genoeg volk is. Want in het 2de deel zat het
daar nogal vol.
We gaan ook geen zatte prosenioren meer laten leiden.
● BEST
■ Event Leuven
Dit was een evenement om beter samen te kunnen werken en van elkaar te leren.
Wij zijn 1 dag naar daar geweest en zij 1 dag naar hier.
Beide dagen was het zeer interessant.
■ Facultaire International Day (8/11)
Dit was een evenement om meer uitleg te krijgen over naar het buitenland gaan waar we met
IAESTE en BEST alle 2 aanwezig waren.
■ PM
Dit is de presidents meeting, waar alle presidents van alle groepen naartoe komen om samen te
vergaderen.
Senne zit nu dus in Turkije.
■ prEBEC (23/11)
Dit zijn de voorrondes van EBEC.
Iedereen van onze faculteit die wil mag hieraan deelnemen.
De 3 beste groepen gaan dan door naar de local ronde.
● Delta
■ Chocomelk voor bij de baylies (Edward)
Dit wordt niet zo veel gedronken dus is niet echt van toepassing.
Fristi gaan we normaal vanaf nu standaard in Delta verkopen.
■ Delta Drum&Bass (21/11)
Het gaat heel cho worden.
Onze hoofdact is James Marvel, die heeft ook al op tomorrowland en dour gedraaid.
De firma die de DJ’s regelt heeft hem aan halve prijs kunnen binnenhalen.
Er komen ook nog shiftjes online dus vul deze zeker en vast op.
Ons eigen praesidium mag gratis binnen.
● Feest
■ IFT Goliarde (30/11)
We hebben toen gescand op het IFT, wel niet zo super lang maar het viel nog mee.
■ Helloween feestje (31/11)
We hadden wel chance dat het de dag voor 1 november was en er dan dus geen les was voor

iedereen.
Het was ook goed dat we Delta wat konden ontlasten doordat wij in de lounge de cocktails
verkochten.
Zo stond het ook tot 6u boven en beneden vol met mensen.
Heel mooi gedaan!
■ Verjaardagsgoliarde (06/11)
We werden 95 jaar donderdag dus hebben we maandag op de goliarde 5 vaten en een grote taart
uitgedeeld.
Het was wel echt de moeite waard.
■ Karaokegoliarde (13/11)
We hebben hiervoor een karaoke set gehuurd.
Ervoor is het eerst jeneverloop dus iedereen gaat al goed in vorm zijn.
■ Galabal (17/11)
Vrijdag is het zo ver. We zijn nu alle laatste dingen in orde aan het brengen.
We vermoeden dat we al rond de 700-800 kaarten hebben verkocht.
Vorig jaar zijn er ook nog 200-300 mensen gekomen die gratis binnen mochten.
VTK Leuven is vorig jaar met 81 man gekomen, die hadden zelfs een dubbeldekker ingehuurd.
We zoeken nog praesidium om de inkom op het diner te regelen.
Elke, Jules, Willem en Thomas DB zien dit wel zitten.
We zouden proberen om donderdag al het grootste deel op te zetten.
De shiften hiervoor zouden dus nog aangepast worden aangezien we de donderdag meer mensen
zouden nodig hebben. Zie mail.
We zouden tussen 10u en 17u opbouwen de donderdag.
Bij VLK wordt er een waarborg gevraagd voor glazen, wat is jullie mening hierover?
Je moet hier wel mee opletten want het is de perceptie van zatte mensen waar je op speelt. Ze
kunnen het misschien leuker vinden om uit een glas te drinken maar als het dan valt of kapot gaat
gaan ze wel zagen over hun geld en met een kut gevoel rondlopen.
Is het een idee om het enkel voor sommige dranken te doen?
De voorgaande jaren was het met glas en dat was telkens een merde.
Het is enkel maar een meerwaarde op de eerste 2 uurtjes dat je het merkt.
Zijn hard plastieken bekers geen optie? Deze kosten redelijk veel en er staat IVAGO op. Misschien
zijn er wel andere goedkopere zonder IVAGO.
Het zou wel duurzamer zijn.
De problemen van vorige jaren zijn misschien wel op te lossen met waarborg. Het was
voornamelijk veel opstapeling van glazen op tafels die dan vielen en scherven veroorzaakten.
Het kan ook een idee zijn om ze de keuze te laten voor een glas of een beker.
We hebben indicatief gestemd voor glas met waarborg maar de keuze houden om ook gewoon
plastieken bekers te nemen.
Gelieve dus ook nog zo veel mogelijk shiftjes in te vullen.
Ook voor de afbraak zoeken we nog veel volk want we moeten om 8u buiten anders krijgen we
een serieuze boete.
Er zijn per ongeluk ook veel lege enveloppen verstuurd zonder brief in.
■ Ro(c)kgoliarde (20/11)
Het zou de bedoeling zijn dat iedereen in een rok naar rock komt luisteren.
We gaan ook wat stenen leggen.
Maar het idee is nog niet volledig uitgedacht.
Misschien ook iets met ‘on the rocks’ drinken.
■ Duvelfeestje (22/11)
Dit is de woensdag na het galabal.

De dag na het drum and bass feestje van Delta.
We gaan 1000 Duvels aan 1 euro verkopen.
De duvels zullen wel rap op zijn waarschijnlijk dus kom vroeg.
● C&D
■ SD Chemistry & Electromechanics (30/10)
Alles is goed verlopen.
■ SD IT & Electronics (8/11)
We moeten de volgende keer wel kijken om ervoor te zorgen dat de deur naar de zaal beneden
ook open blijft tot ‘s avonds laat want dat was nu niet het geval, enkel de schuifdeur om binnen te
kunnen.
Voor de rest was er goede commentaar van de studenten en ook van de bedrijven.
Het was een geslaagde avond.
● Sport
■ IFT (30/10)
Bedankt aan de kippen en supporters.
We hebben in het algemeen de 2de plaats behaald.
1ste plaats zat er wel in want HILOK was tijdens de ceremonie nogal gestrest.
■ IFK Basket voorronde (8/11)
Dit hebben we gewonnen.
■ Zwemtraining (8/11)
De eerste training is geweest, de 2 volgende trainingen volgen binnenkort.
■ Bierbowling (9/11)
Dit was zeer geslaagd. We hebben achteraf nog 1tje van sport gegeven in Delta.
■ Jeneverloop I (13/11)
Er staan nu al 40 mensen op de reservelijst.
We gaan nog in het evenement posten dat ze best fluovestjes meenemen, al zijn het er maar een
paar, dat scheelt direct al een stuk.
We gaan ook rap met de kar rond moeten rijden voor de 2de stop want de watersportbaan is nog
deels met werken afgesloten.
■ IFK volleybal dames (13/11)
Dit is nog net na de jeneverloop.
■ Beerpongtornooi (15/11)
Er kunnen zich nog 2 of 3 teams inschrijven en dan zitten ze ook volzet.
Adje beer en crista kip doen ook mee als een team.
■ Minivoetbaltornooi (16/11)
Dit gaat donderdag door.
■ IFK volleybal heren (20/11)
Niets speciaals rond te zeggen.
■ IJshockey (20/11)
Niets speciaals rond te zeggen.
■ IFK Judo (21/11)
Zeker afkomen als je kan, we kunnen je rap een snelcursus geven.
■ IFK basketbal dames (22/11)
Niets speciaals rond te zeggen.
● Secretaris
■ Automaat
De automaat was even kapot maar ik heb dan met zo een hersteldienst gebeld en die hebben mij
instructies kunnen geven hoe ik hem zelf terug kon repareren.
Er zijn wel weer verkeerde blikken geleverd. Blijkbaar verkopen ze geen SPA blikken meer maar
die bestelcode bestaat wel nog maar je bestelling wordt dan automatisch omgezet in Perrier en
dat zijn lange blikken. Deze kan je dus ook gebruiken voor op codesprints of script vergaderingen

of dergelijke.
● Interne
○ Soep op halloween
Merci Elke om in de plaats van Isolde in te springen.
Isolde had haar handtekening nog niet aangepast dus werd Nico hierdoor uit zijn bed gebeld voor
de levering van de soep.
Kijk dus allemaal eens goed naar jullie handtekening. Je moet ook de onderliggende link
aanpassen anders komen ze terecht bij Yentl.
● Lustrum
We zijn nog steeds aan het wachten op antwoord van de Stad Gent.
We zijn ook nog aan het kijken voor extra sponsors, mogelijks is skiline hier wel in geïnteresseerd,
die doen dat wel vaker.

5)Algemeen
Goedkeuren medewerkers
■ Algemeen
○ Nathan De Mazière
○ Jarne Verhaeghe
○ Bavo Brutsaert
○ Teun Deleersnijder
○ Goedgekeurd via stemming.
● Update STEM-project (Alexander)
Dit is het project rond lesgeven in het middelbaar.
Er zijn nu al 70 mensen die hun naam hebben opgegeven om dit te doen.
We gaan nog verder samen zitten met die prof om verder af te spreken hoe we dit verder zetten.
We zouden iedereen waarschijnlijk zijn of haar eigen school laten contacteren.
Misschien is het ook een idee om dit eens aan DLK te vragen om zo meer archies er ook bij te
betrekken.
●

Voor serieuze zaken kunnen wij trouwens ook posten maken op ons minerva account.

6)Varia

● Yolotrip 2.0 op 14/11 (3 dagen voor galabal) wel een goed idee? (Cedric B)
Aangezien het nu nogal druk is met het galabal enzo vroeg ik mij af of we het beter verplaatsen
naar volgend semester of liever naar nog een ander moment dit semester?
Anders een yolo kerstmarkt trip?
Dobbelen naar welke kerstmarkt?
Met een dobbelsteen is alles yolo.
● FK-cantus (Elke)
Dit is op dezelfde dag als het DnB feestje.
We gaan ze verloten.
Hanne, Thomas DB en Pieter G gaan.
● Fietsendievenbende rond de plateau (Cedric B)
Ook fietsen die echt deftig waren vastgemaakt zijn gestolen.
● Meer dan alleen fietsdievenbende rond plateau (Pieter H)
Bij de archies is hun koffie automaat geplunderd en is er op de vloer in het toilet gekakt.
Ze hebben ook geprobeerd om in het decanaat binnen te breken.
Best zorgen dat iedereen blauw enzo zeker altijd goed op slot doet. Ook telkens 2 keer met u
sleutel draaien!
Zorg ervoor dat ook de sleutel van de kassa kast van penning altijd terug in de snel kluis zit!
● Kerstkadootjes (Kasper)

Gaan we zo kerstkadootjes voor elkaar kopen, zo met elkaars namen trekken? Ja
Elke gaat dit regelen.
VARIA:
Pieter G: Niet meer zat, puntjes doorsturen aub.
Woensdag is het HILOK cantus.
We zijn al met 4 maar we hebben nog 2 plaatsen over.
Cedric C: Er is al 340 man van de 400 ingeschreven voor skivakantie.
Het mascotte kostuum gaan we via mail verder regelen.
Ann-Sofie: De Civielkes worden morgen geleverd.
Is er soms iemand die naar Zwijnaarde gaat met de auto?
Dries: Ik fix bretellen voor het galabal, ik ga morgen bestellen dus haast je.
Cedric B: Ik ben mij koptelefoon kwijt na VLK in zo een doosje met een stick.
Dries: Ik ben ook een kabel in groen kwijtgeraakt.
Kneukeltje voor de yoloweek van Adje.
Isa: Komende 3 woensdagen is de marshall bezet voor de danslessen.

