
Praesidiumvergadering 14 
Woensdag 16 mei 2012 

 
 
 
 

 
Te Laat: Floris, Pieter VdB 
Afwezig: Max V 
 

1) Datum volgende PV en AV 
Laatste praesidiumvergadering 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
Het praesidium ’11- ’12 is geniaal! Goedgekeurd (unaniem) 
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
Praeses 

o Receptie: De receptie is redelijk goed verlopen. Er waren te weinig hapjes. Ook de drank 
was redelijk snel op. Volgend jaar de receptie zelf organiseren? Het €5 systeem (op 
voorhand betalen en op de avond zelf geld terug krijgen) verliep bijzonder goed. Er was 
nog een kleine reservelijst.  

o FK: Het FK wil een nieuwe studentencodex promoten. De huidige codex komt eigenlijk 
van Leuven. Deze codex zal blijkbaar maar 10 euro kosten. Dit zal een zaak zijn voor het 
volgende feestteam. De nieuwe codex zal ook nieuwe paginanummers bevatten 
waardoor dit heel verwarrend zal worden. 

 
Pr & Externe 

o Kroegentocht: Het was een groot feestje volgens Wouter. De kroegentocht was begroot 
voor 50 man. Er was echter maar 8 man mee (terwijl er met 5 man op prospectie is 
geweest). Er is goed gedronken (€300 euro). Er is wel onder de begroting gebleven. 
Deze activiteit valt te laat op het jaar. Een bijkomend probleem is dat men vast zit vanaf 
in Leuven voor een hele nacht. Volgend jaar maar begroten voor 30 man en vroeger in 
het jaar laten doorgaan. Ook moet er voor de activiteiten veel meer reclame worden 
gemaakt? In het begin was er 20 man ingeschreven: er heeft zich dus nog een hele hoop 
uitgeschreven!  De datum viel blijkbaar erg ongelukkig met deadlines.  
 



Vice 
o Medewerkersetentje 2: Dit was heel erg leuk. Vice bedankt iedereen voor de hulp. Er was 

‘iets’ te veel eten. Het was een nieuw concept (geen barbecue deze keer). Er was 90 
man aanwezig. Zoals reeds gezegd zijn er heel veel croques en pizza’s over.  Er is niet 
gecommuniceerd dat drank betalend was. Er waren ook geen vorkjes. Xavier zegt dat 
ze in de Porter House ook barbecues organiseren (pp = 25 euro).  

 
Feest 

o Men’s Night: Er zijn 3 vaten gegeven. Volgend jaar moet er worden gekeken om dit 
vroeger op het jaar te laten doorgaan?  

o Ladies Night: Was al bij al heel erg leuk, alleen jammer dat de stripper niet is 
langsgekomen.  

 
Fris 

o Rik Vande Walle is verkozen tot nieuwe decaan. Het is blijkbaar een man van zijn woord 
en zou aan de kant van de studenten staan. Wat gebeurt er met de industriëlen? Hun 
studentenclubs zullen niet worden toegevoegd bij het VTK. Dit is iets tussen de 
Universiteit en het FK.  Motie Brackx : blijkbaar is nieuwe decaan niet akkoord, maar is 
nog steeds van kracht.  

 

5) Komende activiteiten  
 
Vice 

o 2e praesidiumetentje: Er zal hiervoor nog worden gemaild. Floris stelt zijn kot ter 
beschikking. 

o  3daagse: Het start op zondag 1 juli. Het gaat opnieuw door in Merelbeke. Er komt een 
frituur! 

o Lintenoverdracht. Voorkeur = vrijdag (nog examens zaterdag?) 

 
Firnale 

o Inschrijvingen staan nog altijd niet open. De communicatie met ‘Het Carelshof’ verloopt 
blijkbaar stroef aangezien de mensen van Het Carelshof nooit antwoorden. 

 
Close the Books 

o Op 28 juli. Dit zal dit jaar doorgaan in zaal ‘Au Bain’. 1 probleem: we mogen niet zomaar 
drank binnenbrengen. We moeten maw kurkrecht betalen. Dit zal worden 
gecompenseerd met besparingen op dj’s. Er worden nog dj’s gezocht. Er moet ook nog 
reclame worden gemaakt, niemand weet dat er ook dit jaar CTB is.  

 
 
 
 



6)Algemeen 
 
Praeses 

o Raad van afgestudeerden: Er zijn 2 opties. Statuten aanpassen: een comité toelaten dat 
ons geld beheert. In dat geval kan dit comité snel worden weggestemd op een AV. 2e 
optie = nieuwe VZW oprichten die het geld beheert. De eerste optie is de beste omdat 
dit de goedkoopste en vooral de gemakkelijkste oplossing is. Er zijn opvolgers nodig 
om zich daarmee bezig te houden. Raad van afgestudeerden mag geen inspraak krijgen 
in statutten. Dit om te voorkomen dat de afgestudeerden zich gaan moeien. Het 
budget dat naar het praesidium gaat zal niet worden beïnvloed. De buffer zal gebruikt 
worden om te investeren. Het geld zal ook worden beschermd. Er zijn nog veel vragen 
ivm statuutwijzingen etc .... dit zal iets zijn voor het nieuwe praesidium. Een ander 
belangrijk doel van het comité zou zijn om advies te geven op lange termijn zaken. Wij 
weten namelijk niet wat er allemaal 7 jaar geleden is misgelopen. Dit voorkomt dus ook 
dat we fouten maken die ooit reeds gemaakt geweest zijn.  

 

7) Varia 
 
Iedereen is het eens: Praesidium ’11-’12 is het beste Praesidium ooit! 


