
Praesidium vergadering 6 

Zondag 13 Oktober 2019  
 
 
 
 
 

Aanwezig: Dieter, Karel, Silas, Thijs, Dario, Lisa, Iris, Fran, Sam, Maxim, Ruben, Josephine, Jan,              
Arent, Marija, Lindert, Bavo, Arnaud, Hannes, Kaat, Thomas V., Stef, Viktor, Pieter-Jan,            
Elisabeth, Lauranne, Nico, Valerie, Thomas L., Xander  
Te laat (verwittigd):  Teun, Selene, Brecht  
Afwezig (verwittigd): Eline, Maarten, Floris, Margot 

Afwezig niet verwittigd:  
Volmachten:  

1) Datum volgende PV en AV 

10 November 2019: PV 7 
 
2) Mededeling van de voorzitter 

 

3) Regels en afspraken 
 

4) Posten 
FRiS: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Lunchinfomoment @ Kortrijk (16/10): Dit was het laatste infomoment. 

Er was niet zo veel volk. Maar het is altijd moeilijk om in Kortrijk veel 
mensen te bereiken door het verschil hogeschool - universiteit.  

○ Welkomsreceptie (17/10): Het was zeer rustig. Er was minder volk dan 
verwacht.  

○ FRiS AV 1 (21/10): Er was veel volk. De 1ste bachelor van burgerlijk 
ingenieur wordt helemaal veranderd. Ze willen de werkdruk verlagen.  

Interne: 
● Voorbije activiteiten:  

○ Ouderinfoavond (24/10): Het was een zeer groot succes. Ze hebben 
feedback gevraagd aan de faculteit.  

○ Update @ campus (24/10): Er waren sterke biertjes. Het was met linten. 
● Komende activiteiten:  

○ Halloween (31/10): Er wordt donderdag gratis soep uitgedeeld om 12 
uur.  

○ Kleutercantus (5/11): Dit is volgende week dinsdag. Er is maar weinig 
respons van de nieuw gedoopten. Morgen hebben ze met de nieuw 
gedoopten een vergadering over de cantus.  

○ Initiatiedoop (4/11): Dit is een kroegentocht waar ze de bonnen van de 
Guido Gids gebruiken.  



 
Delta: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Oktoberfest (22/10): Het was een beetje te laat online gezet. Daardoor 

was er een minder volk dan anders. Ook was iedereen al kapot door de 
voetbal.  

○ Refill beiaardcantus: Iedereen was nat. Het was gezellig.  
○ Champions League @ Lounge: Dit was ook te laat online gezet. Het was 

super gezellig. Het was op groot scherm in de Lounge. Bij Club Brugge 
komt er veel volk. Er was competitie van Overpoort Bowl (andere 
promo), maar bij ons was het aangenamer.  

● Komende activiteiten:  
○ Manillenavond @ Lounge (6/11): Het is verzet naar 5 November. Dit valt 

samen met de kleutercantus.  
 

Vice: 
● Voorbije activiteiten:  

○ Praesidiumweekend: Het was super leuk. We zijn gaan mountainbiken. 
Pieter-Jan is gevallen tijdens het mountainbiken. We zijn alpaca’s gaan 
bezoeken.  

● Komende activiteiten:  
○ Buddy - evening (30/10):Er komen 50 buitenlanders. Er zullen hapjes 

zijn in de Plateau. Daarna zullen ze streekbieren gaan drinken in Delta. 
Plateaukringen zijn ook uitgenodigd. Er zijn extra bieren voorzien in 
Delta.  

● Varia  
○ Update Loopbaanplatform - Career: Ugent organiseert een eigen 

loopbaanplatform. Dit komt binnenkort online. Het zou een platform zijn 
waar mensen mogelijke stageplekken kunnen vinden. Wij als vereniging 
krijgen een account en kunnen hier dan ook activiteiten op posten. 
 

C&D: 
● Voorbije activiteiten:  

○ Sector Day IT & Electronics (15/10): Het was een gintasting. Iedereen 
was zeer blij.  

○ Sector Day Chemistry & Electromechanics: Het was een 
cocktailworkshop. Het was een goede manier om eens op een andere 
manier in contact te komen met bedrijven.  

○ Sector Day Construction & Dredging (23/10): Het was een sushi 
workshop. Het was zeer lekker.  

● Komende activiteiten:  
○ Sector Day Consultancy (28/10): Inschrijvingen zitten nog niet vol. De 

activiteitis een chain reaction. Je krijgt 2 gratis drankjes.  
○ Sector Day Supply Chain (4/11): Hier is er ook nog plaats vrij. De 

activiteitis een escape room. Er zullen broodjes zijn. 
 

Feest: 
● Voorbije activiteiten:  

○ IAESTE/Best-goliarde (14/10): Het was lachen. Er waren heel veel 
mensen zat. 

○ Openingsfuif (15/10): Feest was heel tevreden. Iedereen heeft veel 



shiftjes gedaan. Er is veel gedronken. Het was een super toffe sfeer.  
○ Go-liar-de (21/10): Feest moest gokken of je water of vodka dronk. Als 

ze fout gokten kreeg je het shotje gratis. Feest was slecht in gokken.  
● Komende activiteiten:  

○ Kamping Kitch Goliarde (04/11): Ze willen een groot contrast met het 
galabal. Dit zal zijn met dj Vicky en dj PJ.  

○ Cocktail goliarde (28/10): Ze hebben mega veel drank uit de Colruyt 
gekocht. Het zal super goedkoop en lekker zijn. Het is met blacklights, 
fluoverf en fluobandjes. De cocktails zullen verkrijgbaar zijn tot 2 uur.  

○ Halloween feestje met Dentalia (31/10): VTK zal drank, kassa’s en 
schminkers regelen en Dentalia zorgt voor de aankleding. Het thema is 
angels vs demons. Iedereen verkleedt zich best zoveel mogelijk.  

○ Galaballetje: Ze zullen iedereen nog veel spammen op fb. Blijf het event 
delen en nodig al je vriendjes uit.  

 
Web & ICT: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Codesprint I (23/10): Er was veel volk. Er was iets misgelopen met het fb 

event waardoor iedereen dacht dat het event minder lang duurde.  
 

Sport: 
● Voorbije activiteiten:  

○ Lopen door Gent (14/10 + 21/10): Dit was goed.  
○ Speedteam Training (17/10): Het was leuk: er was meer dan 30 man.  
○ IJshockey (21/10): Het is helemaal vol geraakt. Er waren veel aparte 

mensen die elkaar niet kenden. Het was zeer leuk.  
○ VTK Gent @ 24Urenloop Leuven (22/10 -24/10): Ze zijn verloren. Er 

was 56 man ingeschreven. Met iets meer dan 20 lopers hebben ze 100 
rondjes gelopen. Ze hebben in totaal meer dan 2 uur gelopen voor 
Leuven. Leuven was heel dankbaar.  

● Komende activiteiten:  
○ Lopen door Gent (28/10):  
○ IFT (4/11): Dit telt voor evenveel punten mee voor het IFK als 

12Urenloop. De eerstejaars zijn net klaar met hun testjes dus ze zijn vrij. 
IFT begint al in de namiddag dus ze kunnen vanaf dan komen. Feest komt 
met de bonnetjes naar het IFT. Dit is een lintjes- en polo-activiteit. 
Praesidiumkamp is iets met een zwembroek en begint om 20 uur. 
Probeer allemaal zoveel mogelijk af te komen!  

○ Zwemtraining (29/10 + 5/11):  Er zijn hiervoor maar 60 plaatsen.  
● IFK  

○ Minivoetbal: 
■ Heren: VTK 3 - ML-VEK 3 (5 - 3) (14/10) -> VTK 3 - VPPK 1 

(18/11) 
■ Dames:  VTK - HILOK 1 (2 - 3),    VTK - VGK  (2 - 3) (14/10) 

UITGESCHAKELD :'( 
○ Volleybal: 

■ Dames:  
Poule 1: HILOK 1, VRG, VLK 2, Chemica, VTK 2  (1 set gewonnen 
tegen Chemica) (21/10)  

              Poule 3: VTK 1, VBK, VDK, VGK 1, ML-VEK 2 FORFAIT (alles 
gewonnen)  (21/10)   -> Poule 2: ML-VEK 1, VTK 1, VPPK, VRG 



(2e semester) 
■ Heren:  

Poule 3: HILOK, Geologica, Hermes, Blandinia, VTK 2 (28/10) 
Poule 4: VTK 1, WiNA, Chemica, VPPK (28/10) 

○ Veldvoetbal: VBK - VTK (28/10) 
○ Tussenstand:   1. HILOK 280   2.ML-VEK 270    3. VLK 260   4. VTK 250 

4. VGK 250 
 

BEST: 
● Voorbije activiteiten:  

○ Internationale shotjesgoliarde (14/10): Dit is besproken bij feest. 
● Komende activiteiten:  

○ BEST Soft Skills Training (7/11): Dit is een training over hoe je met 
andere personen moet omgaan. Het is gratis. Daarna is er een receptie. Er 
zijn al meer  dan 50 inschrijvingen.  

IAESTE: 
● Voorbije activiteiten:  

○ Jobraising: Ze hebben gestuurd naar bedrijven voor stages.  
○ Halloweenfeestje: Dit is een vergadering waar iedereen verkleed is. 

Daarna is er nog een feestje op iemand zijn kot.  
● Varia  

○ IAESTE fotowedstrijd: Mensen die op stage zijn geweest kunnen een foto 
doorsturen. 

○ IAESTE FB - pagina’s: Er zijn 2 facebookpagina’s : Ghent en Belgium. Ze 
vragen dat iedereen deze pagina’s liken.  

 
Skicrew: 

● Varia:  
○ update Skireis: De skireis zit na een kleine week al vol. Dit is vorige jaren 

nooit gebeurd.  
Cultuur:  

● Quiz: Ondanks een halfuur vertraging is alles in orde gekomen. Er waren veel 
positieve commentaren over de quiz. De zaal zat volledig vol.  Er is veel 
gedronken geweest. Het bestuur heeft de zuipbeker gewonnen.  

● Danslessen: De eerste keer was in Delta. Ze zaten ongeveer volledig vol. Er zijn 2 
groepen ( met verschillende niveau’s) die na elkaar dansen. Dit is een voordeel 
omdat we maar 1 keer het vervoer moeten betalen. Ze hebben ook een positieve 
mail teruggekregen van de danslerares. Delta is beetje klein en niet de beste 
belichting. Het is wel een goede optie als back-up.  

● Scriptsessie: Ze schrijven goed door aan het verhaal. Het is elke dinsdag om 19 
uur in VTK Groen. Ze hebben altijd nog acteurs en dansers nodig.  

● Citytrip: Deze zit nog niet vol. Ze zullen nog zoveel mogelijk reclame proberen 
maken. Voor de fietsen kunnen ze op het moment nog bepalen hoeveel ze er 
willen. Het verblijf ligt wel al vast. Ze zullen gaan presenteren bij Sysi. Ze zullen 
ook vooral promoten dat je een grote vrijheid hebt op de citytrip en dat het niet 
voor het volledige weekend is.  

 
Temmer 

● Beiaardecantus: Het was lit!  
● Piratencantus: Er was weinig volk. Het was een soort van oorlogscantus met 

VPPK.  Het was een zeer leuk sfeer. Er zijn 4 vaten en een kwart gedronken met 



30 man.  
 

Projecten  
● Update 24 Charity: Ze hebben samengezeten met Cunina. Cunina is een goed 

doel dat actief is in verschillende landen. Ze zullen zich concentreren op 
hetzelfde project als vorig jaar, namelijk in Nepal. In februari gaat de organisatie 
er naar toe en dan zullen we hen materiaal meegeven van VTK. Ze maken er 
werkscholen. Op deze school leren de kinderen specifieke dingen om hun dorp 
verder uit te breiden. Cunina staat ook bekend als een liefdadigheidsorganisatie 
die al veel  heeft bereikt. 
De tuin van home Fabiola zullen we dit jaar niet kunnen gebruiken door werken. 
Nu zijn aan het proberen de straat aan te vragen maar ook op zoek te gaan naar 
alternatieven (Parking sint-pietersplein, tuin Vermeylen, Abdijtuin). 24 uur Delta 
zal sowieso doorgaan.  
 

dlk: 
● Voorbije activiteiten:  

○ Versier je mokje (14/10): De vakgroep was jaloers. Het was zeer goed.  
○ Schetsworkshop 1 groep 2 (17/10):  
○ Lunchlezing (23/10): Ze hebben verlies gemaakt door broodjes van 1 

euro maar dat was zo begroot. Er was veel volk.  
○ Schetsworkshop 1 groep 3 (24/10) 

● Komende activiteiten:  
○ Uierverkoop (28/10): Dit is de krant van dlk. Sponsors kunnen hier hun 

logo of een tekst in plaatsen.  
○ Halloweenbar (30/10): Het is een koesalon met inkleding.  

● Varia  
○ 12/2/2020 Archiefair 

 
 

5) Algemeen 
● Goedkeuren PV 5: Unaniem goedgekeurd 
● Stemmen actieve medewerkers 

○ Dieter Gommers, Flor Kochuyt, Chloë Verstraete, Lisa Sonck, Eli Bral, Sam 
Boeckaerts (Delta) : unaniem goedgekeurd  

○ Maarten Anraed, Lisabeth Huysentruyt, Laurens Byttebier, Lynn van 
nieuwenhove ( Communicatie): unaniem goedgekeurd  

○ Jakob Declercq, Stijn De Pauw, Thijs van Haesebroeck, Florijn Bekaert, Caro 
Sallet, Flor Kochuyt, Pieter Mouwen (Cultuur): Unaniem goedgekeurd  

○ Sarah Geyskens, Arne Van der Meeren, Ilke Pelgrims, Ine Vanysacker, Caro Sallet, 
Louis Raskin, Jonathan Demeersseman, Lucas Van Dijck, Jonas Van Biesen 
(IFTeam): unaniem goedgekeurd  

○ Jan Severyns (7), Lisa Damman (6), Silke Vergauwen (3 shiften -> 2 deltashifts, 2 
ticketshifts, ouderinfoavond), Louis Raskin (6), Marie Haezebrouck (6), Niels 
Maes (6), Aaron De Weerdt (6), Sebastiaan Kruithof (5), Nele Vande Velde (5), 
Lukas Dewachtere (5), Michiel Plateau (5), Sarah Geyskens (5) ( Vice): unaniem 
goegekeurd  

 



6) Varia 
● Adje de beer??? (Karel): Adje de beer zijn 2 benen zijn eraf. VGK wil terug zijn benen er 

aannaaien. De 2 schachten die het ervan hebben getrokken krijgen een strafje op 
Drieverdiepen cantus. 

● Lissens joengeuh (Ruben)  
● Waarom is het filmpje van mijn val al zo ver verspreid (PJ): Overal waar hij komt hoort 

hij over het filmpje. Het filmpje stond op instagram een is 2000 keer afgespeeld maar 
heeft maar 500 kijkers.  

● Teambuilding met VTK Leuven (Karel): Eens een bonding met de 2 praesidiums. Bvb een 
kroegentocht naar Leuven.  

● Heeft TVL een pak aan? (Karel) : ja  
● Reconstructie glorieuze overwinning van de "Thomas Van Lierde Charity Fundraiser 

Foundation GmbH" op de Quiz (Karel) 
● VLk had klimop-takjes die VLK vormden. Ze vormden deze telkens opnieuw om naar 

VTK.  
● ‘Tractor beter dan onze boot’: Tractor was gratis. 
● Hosties voor op holyarde, VTK leuven had da ook, zal samen met Leuven zijn (19/11) . 
● 3 gouden VTK letters: Ideeën om met deze letters te doen? Ze komen op het galabal.  


