
Praesidium vergadering 8 

Zondag 24 November 2019  
 
 
 
 
 

Aanwezig: Dieter, Karel, Silas, Dario, Fran, Maxim, Joséphine, Hannes, Kaat, Thomas V.,            
Pieter-Jan, Nico, Xander, Ruben, Margot, Selene 

Te laat:  Elisabeth,  Thijs, Brecht, Sam, Arent, Bavo, Thomas L, Arnaud 
Afwezig (verwittigd): Iris, Lauranne,Stef,  Viktor, Marija, Floris, Eline, Lindert, Maarten, Jan, 
Lisa, Teun  

Afwezig: Valerie 
 

1) Datum volgende PV en AV 

9 December 2019: PV 9 

 
2) Mededeling van de voorzitter 

 

3) Regels en afspraken 
 

4) Posten 
C&D: 

● Voorbije activiteiten:  
○ UGent Business Game (21/11): Dit was samen met de VEK. Ze hebben 

veel positieve reacties gekregen.  
● Komende activiteiten:  

○ Internshipfair (26/11): Als je kan, schrijf je dan nog zeker in!  
 

Delta:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Willy Jacob and the Velvet Cat @Delta Lounge: Er was zeer veel volk. 
Bijna heel Lede was er. Het is zeker voor herhaling vatbaar. 

● Varia:  
○ Het logo van Delta zal op de Massacantus potten komen. De officiële 

afterparty van Massacantus zal ook in Delta zijn.  
 

Web & ICT:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Codesprint 2 (20/11): Ze hadden Chinees besteld. Het was echt leuk. Er 
zijn redelijk veel problemen opgelost. Er was ook veel volk van career. De 
vernieuwde site van career is echt goed.  

○ Hack The System (13/11): De bedrijven waren tevreden. Er waren leuke 



prijzen. 
 

Cursus:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Wikisprint (21/11): Er was niet zo veel volk. Ze hebben wel veel kunnen 
doen.  

 
Cultuur:  

● Voorbije activiteiten:  
○ Scriptsessie (19/11): Zoals elke week hebben ze weer verder 

geschreven. Ze hebben bijna het volledige kader dus ze moeten het nu 
vooral nog uitschrijven.  Ze zitten nu ongeveer aan 40%.  

○ Dansles (20/11): Dit was de laatste.  
○ Opera avond (21/11): Dit was zeer leuk. De inschrijvingen zaten 

helemaal vol.  
● Komende activiteiten:  

○ Burgies on Stage: Ze zullen nog oordoppen halen. In het begin gaan ze 
pintjes uitdelen om volk te lokken.  

○ Museumnacht (5/12) 
 

Feest:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Goliarde: Pinten voor linten (11/11) 
○ Karaoke-goliarde (18/11): Het was zeer leuk.  
○ Spiritus Sanctus Cantus (19/11): Ze hebben veel complimenten 

gekregen, ook van andere kringen.  
● Komende activiteiten:  

○ Holy-arde (25/11): Het is beetje zoals de cantus maar op een andere 
verdieping.  

○ Sinterklaasgoliarde(2/12): De Sint komt.  
○ Ouderolderscantus (29/11): Dit is volgende week vrijdag. Dit zal zeker 

ook de moeite zijn.  
○ Sinterklaas cantus (5/12): Dit is de laatste cantus om eens goed uit te 

gaan. Het zal pas open gaan voor externen als de inschrijvingen door ons 
eigen leden niet helemaal vol geraken.  

 
FRiS:  

● Voorbije activiteiten:  
○ AV2 (13/11): Ze hebben een 2de AV gehad.  
○ Werkgroep actief leren (18/11): De unief wil  algemeen de lessen 

actiever maken, bijvoorbeeld door meer oefensessie enz. Ze bekijken in 
de werkgroep ook de andere kant van het verhaal, bvb of de werkdruk 
daardoor zal worden verhoogd.  

○ Onderhandelingsworkshop (19/11): Dit was met MSB. Het was zeer 
interessant. Ze hebben veel positieve commentaren gekregen.  

● Komende activiteiten: 
○ VISO (25/11): VISO is de FRiS van Leuven. Ze gaan eens samenzitten met 

hen om over hun werking te babbelen.  
○ Werkgroep duurzaamheid (28/11): Ze zijn momenteel bezig met 

casestudy's over duurzaamheid. Iedereen is welkom. Vorig jaar heeft 
deze werkgroep zich beziggehouden met de duurzaamheid enquête.  



IAESTE:  
● Komende activiteiten:  

○ IAESTE info-event (27/11): Hier zullen ze de procedures uitleggen voor 
een stage. Achteraf is er een receptie met cava.  

 
BEST:  

● Voorbije activiteiten: 
○ EBEC Preliminaries Kortrijk (20/11): Vorige week waren het de 2 eerste 

voorrondes. Woensdag was het in Kortrijk. Er waren 44 deelnemers. Dit 
was een zeer goed aantal.  

○ EBEC Preliminaries Plateau (21/11): Deze zat helemaal vol. Ze hebben 
enkele kleine dingen aangepast zoals nieuwe bonnetjes, 
geluidsinstallatie,...  

● Komende activiteiten:  
○ EBEC Preliminaries Schoonmeersen (28/11): Het zit nog niet vol. Er zijn 

nog maar 10 teams. Dus het zal moeilijk zijn om deze vol te krijgen.  
 

Sport:  
● Voorbije Activiteiten: 

○ Lopen door Gent (11/11) 
○ Zwemtraining (12/11 + 19/11): Het was een keer waterpolo.  
○ Rugby Initiatie (12/11): Dit was een succes. De helft was vrouwen. 

Volgend  jaar zouden ze dit weer opnieuw doen. Het was echt leuk. Het 
was ook gratis aangeboden.  

○ Beerpong tornooi (14/11): Het was leuk. Ze hadden geen prijs voor de 
winnaar, dus ze hebben hem bier gegeven.  

○ Jeneverloop (18/11): Er was een klein probleempje. Er waren 2 groepen 
van 60 personen en per groep waren er 40 flessen. Maar in de tweede 
groep zijn er 20 mensen niet afgekomen. Waardoor er te veel drank was. 
Er is ook in het algemeen minder gedronken dan vorig jaar.  

● Komende activiteiten: 
○ Lopen door Gent (25/11 + 2/12) 
○ Zwemtraining (26/11 + 3/12): Overtuig alle zwemmers die je kent! 
○ Bierbowling (28/11): De inschrijving zitten volledig vol.  
○ Zwemmarathon (4/12): Hopelijk wordt het even leuk als vorig jaar. 

Probeer zeker op tijd te komen om een plaats te claimen. Kom zeker af!  
● IFK: 

○ Minivoetbal: Heren: VTK2 3 - 5 HILOK1 (18/11),     VTK1 5 - 0 VGK1 
(forfait) (18/11) VTK3 - VPPK1 (25/11) 

○ Judo (19/11): Het was zeer leuk. Bij de lage categorieën waren ze met 
heel veel. Van Lierde was 2de tegen mensen die meer ervaring hadden in 
judo. Silas was in running voor de 3de plaats maar was toen al weg. Ze 
hebben een medaille gevonden van de judo op de cantus. Ze hebben 
ontdekt dat praesidiumleden die niet bij ons studeren ook mogen 
meedoen.  

○  Basket (20/11):Dames: VTK 50 - 1 ML&VEK,    VTK 100 - 1 VGK,     VTK - 
LOMBRO: forfait 

○ Tussenstand:    1. HILOK 1040    2. VTK 970    3. VLK 820  
We staan nu 70 punten achter. Als we de zwemmarathon winnen kunnen 
we eerste staan.  

 



Vice:  
● Voorbije activiteiten:  

○ FK weekend (15/11-17/11): Het was met een open bar. Het was zeer 
leuk. Het was in een tuinhuis (lees: kleiner kasteel) van een kasteel.  

● Komende activiteiten:  
○ Praesidiumcantus (STRAKS letsgo) 
○ Medewerkersetentje 1 (27/11): Ze gaan gaan eten in de Colmar. Daarna 

zal er nog een feestje zijn in Delta.  
○ Praesidiumetentje: Iedereen moet mooi gekleed zijn. We zullen een foto 

nemen voor het kerstkaartje. Er zal nog een poll komen voor de datum.  
 

Schachtentemmer:  
● Komende activiteiten:  

○ Initiatiedoop 3: pootje baden (2/12) 
 

dlk  
● Voorbije activiteiten:  

○ Lunchlezing thesissers (20/11): De bar zat helemaal vol. Het was enorm 
populair. Er hebben verschillende thesissers gesproken.  

○ Open koevergadering (21/11): Er zijn veel nieuwe dingen besproken.  
● Komende activiteiten 

○ Sinterklaas brengt boeken (5/12): Dit is samenwerking met het Vlaams 
Architectuurinstituut. Er zullen veel goedkope boeken zijn.  

○ Kerstfeest (20/12): Dit wordt georganiseerd door de 3de jaars. Er komen 
ook proffen naartoe. Ze hebben de zaal Cocteau geregeld.  

● 2020 nieuwe data 
○ Archiefair (19/2): Het is met een week verlaat.  
○ portfolioavond (22/4) 

 
 

5) Algemeen 
● Goedkeuren PV 7: Unaniem goedgekeurd  
● Groenbespreking: Dit zal waarschijnlijk volgende week zijn. Ze willen graag over het 

systeem van verkiezingen samenzitten. Er zitten momenteel enkele problemen in. 
Comité wordt vaak ook te laat samengesteld. Er zal een mail gestuurd worden met de 
datum.  

● Stemmen actieve medewerkers 
○ Ellen de Sloovere, Michel (Feest): Unaniem goedgekeurd 
○ Oliver de Vijt, Anouk Peeters (Communicatie): Unaniem goedgekeurd 
○ Lawrance Wallace (8), Luna Rosseel (8), Henri Naessens (7),  Lisabeth 

Huysentruyt (7), Sebastiaan Kruithof (6), Lien Pelgrims (6),  Evelien Dignef (2 
delta, 2 cursus, 1 galabal) , Romi Decraene (5), Jens De Sutter (5), Robbe Cole (5), 
Pavel Deboeverie (5), Mirte Huysmans (1 Delta, 1 Opbouw openingsfuif, 2 
barshiften openingsfuif), Rena Bartholomeus (2 deltashifts), Jari De Craecker (2 
deltashifts), Victor Van Riet (2 deltashifts), Thibaut Dewaele (2 deltashifts): 
Unaniem goedgekeurd 

○ Rik Van Driessche, Marie Haezebrouck, Sebastiaan Kruithof, François Haumont 
(Delta): Goedgekeurd 



 
6) Varia 

● Reconstructie en inzichten tot de adtechniek van Elisabeth "betty" "bats" Hoffman 
(Xander): Als Betty een adje doet laat ze telkens een klein beetje over. Iedereen moet dit 
controleren dat ze dit niet meer doet.  

● Techno - tempus (Van Lierde): Als er een box is tijdens de cantus, wilt hij techno tijdens 
de tempus.  

● Sinterklaas (Eline): Binnenkort komt de sint naar de les. Ze hebben verschillende 
verhaaltjes ontvangen over praesidium.  

● Kerstboom (Betty):  Stemming: een echte kerstboom 
● Paintball tegen de boeren (Bavo): Er zijn enkele deals om samen met een andere kring te 

gaan paintballen. Hij wil graag een teambuilding doen met vlk.  
● Ad pistum want Van Lierde heeft pak niet aan (Fran) 
● Fk cantus: Ze kunnen niet door burgies on stage en internshipfair.  
● Activiteiten met andere kringen: vb: schaatsen op kerstmarkt met vlk, cantussen, 

jeneverloop,... 


