
Praesidium vergadering 10 

Zondag 16 Februari 2020  
 
 
 
 
 

Aanwezig: Karel, Silas, Maxim, Joséphine, Hannes, Kaat, Nico, Xander, Margot, Iris, Lauranne,            
Marija, Elisabeth, Brecht, Sam, Arent, Arnaud, Valerie, Maarten, Bavo, Lisa, Fran, Thijs 

Te laat: Selene, Stef, Eline, Dieter, Thomas L., Jan, Ruben, Dario, Floris, Pieter jan, Thomas V.,                
Vicktor 

Afwezig (verwittigd): Teun, Lindert  
 

1) Datum volgende PV en AV 

PV 11: 1 maart 2020  
 

2) Mededeling van de voorzitter 
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Posten 
Delta: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Delta for life: Het was een groot succes. Ze hebben 900 euro opgehaald. 

Dit was georganiseerd voor een goed doel.  
○ Massacantus afterparty: Het was heel leuk.  
○ Dolle dagdisco (12/02): Ze hebben 35 vaten en 3000 shots verkocht. Het 

was episch.  
○ Project Delta: Shifters waren heel moeilijk om te zoeken. Er waren nog 

heel veel mensen met examens. Er was een recordomzet in de lounge. 
Bedankt aan Arnaud en Joséphine om zoveel te helpen.  

● Komende activiteiten:  
○ Medewerkersbedanking (23/02): Er zal gratis bier, shotjes en pizza’s 

zijn. Het zal leuk worden. Ze gaan bowlen.  
 

Schachtentemmer:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Valentijncantus (12/02): Er zijn 2 banken gesneuveld. Het was plezant 
● Komende activiteiten:  

○ Initiatiedoop 4: Bierbowling (17/2):  Er zijn 40  van de 60 plaatsen bezet. 
Ze zullen maandag op de presentatie Floris meepakken om nog eens 
extra reclame te maken. Het is belangrijk dat deze activiteiten goed vol 
zitten want zij zijn de toekomst van VTK. Ze zullen ook nog eens sturen 
naar de peters en meters om hun kindjes te overtuigen. Ook zullen ze 



verduidelijken dat drinken niet verplicht is. Algemeen is er kleinere 
opkomst naar de initiatiedopen: dit wordt verder besproken op de 
groenvergadering.  

○ Drieverdiepencantus (18/2): Dit is hetzelfde zoals vorig jaar. Rond 3 uur 
start de opbouw. Dit jaar is de derde kring VGK. .  

○ Vriendjescantus (28/2): Nodig allemaal jullie vriendjes uit. Zeker op tijd 
inschrijven want dit zit snel vol.  

 
dlk:  

● Voorbije activiteiten:  
○ Kerstfeestje (20/12): Het was heel geslaagd. De barman moest zelf 

portier spelen.  
○ Het loeiend proatje (12/02) 
○ Valentijnskoebar (13/02): Het was niet zo druk. Er waren wel enkele 

erasmusstudenten.  
● Komende activiteiten:  

○ Archiefair (19/02): De inschrijvingen zitten volledig vol.  
○ Championship Plateaupen (20/02): Dit is een pingpong toernooi in de 

ateliers.  
 

Cursus: 
● Voorbije activiteiten:  

○ Lezing (11/2): Heel Quetelet zat vol. Het was super tof om naar te 
luisteren. Het was heel geslaagd en ze gaan nog een kleintje proberen 
organiseren dit semester.   

○ Cursusverkoop: Het is allemaal zeer goed verlopen.  
 

FRiS: 
● Komende activiteiten:  

○ FRiS AV4 (17/02) 
○ FRiS infomoment (27/02): Dit is rond de Stuver verkiezingen. Deze 

verkiezingen zijn zowel voor de faculteitsraad, raad van bestuur en 
sociale raad. De faculteitsraad bestaat uit 16 studenten hiervan moeten 
er 6 studenten vrouwelijk zijn. De studierichting maakt niet uit. Je krijgt 
hiervoor een bijzonder statuut.  
 

Interne:  
● Komende activiteiten:  

○ Plateau Speelt (19/02 en 20/02): De faculteit organiseert een soort van 
theater. Ze hebben aan VTK om hulp gevraagd. Ze hebben specifiek 
gevraagd voor mensen uit het praesidium. Wij moeten helpen bij de 
vestiaire en parking. 

● Varia:  
○ Onthaaldag 2020: Ze willen iets interactiever doen ipv de presentaties. 

Ze zullen een groot spel organiseren. Dit zal enkel voor de burgies zijn. 
Dus de onthaaldag voor burgies en archies zal op een aparte dag vallen 
(donderdag en vrijdag).  

Cultuur:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Showsamenzittingen (week 1) : Ze hebben samengezeten voor de show 
met de verschillende teams: decor, muziek, script, acteurs..  



● Komende activiteiten:  
○ Filmdag (23/2): Dit zal volgende week zondag doorgaan. Ze hebben altijd 

figuranten nodig. Ze zoeken nog een zestal mensen. Dit is een volledige 
dag.  

○ Schilder initiatie: Ze kunnen nog plaatsen vrij maken.  Ze zullen 
schilderen en zich amuseren.  

 
C&D: 

● Komende activiteiten:  
○ Jobfair (25/02): Dit is volgende week dinsdag. De shiftenlijst staat online. 

De afbraak was vorig jaar heel vlot.  
○ AFTERPARTY BOIT IEDEREEN KAPOT(25/02): Er zal pizza en cava zijn 

in delta.  
 

IAESTE:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Jobraising (oktober-januari): Er zijn 76 stages in Belgie. Dit is minder dan 
vorig jaar maar ze zijn met minder leden.  

○ Annual Conference (24/01-30/01): Het was in Slowakije. Er was ook een 
spa.  

○ Teambuilding (15/02-16/02): Dit was een dropping met jenever.  
● Komende activiteiten:  

○ CV & Motivation Letter Screening (18/02): Dit is voor de mensen die 
willen appliqueren. 

○ Selectieweekend (22/02-23-02): Ze gaan samen zitten met mensen van 
brussel en leuven om stages te beslissen  

● Varia:  
○ IAESTE stages staan online! 

 
Web:  

● Komende activiteiten:  
○ Codesprint III (19/02): Er zal mexicaans eten zijn. Dit zal doorgaan de 

woensdag.  
 

Sport:  
● Voorbije activiteiten: 

○ Lopen door Gent (10/2): Hetzelfde als andere keren.  
○ Speedteam training I: Proloog (13/2): Dit was een succes. Er waren al 40 

mensen zonder dat ze iemand hadden gestalkt.  
● Komende activiteiten: 

○ Lopen door Gent (17 en 24/2) 
○ Speedteam training (20 en 27/2) 
○ Karate initiatie (26/02): Dit wordt gegeven door Bavo zijn nicht die 

wereldkampioen is.  
● IFK: 

○ Volleybal  
■ Heren 2e ronde (10/2):  

● Poule 1:  
○ VTK 1  
○ HILOK  
○ ML-VEK 1 



○ ML VEK 2 (forfait)  
○ -> enkel deze naar finale  

● Poule 2:  
○ VLK  
○ Chemica  
○ VTK 2  
○ Politeia (forfait) 

■ Dames 2e ronde (17/2) 
○ Basketbal (12/2) 

■ Heren: 75-20 W : Wij hebben een zeer goede ploeg. 
○ Zwemmen (19/2): Zeker komen want iedereen kan hier zijn steentje 

bijdragen. Het is de laatste individuele sport.  
○ Minivoetbal (24/2)  

■ Heren 
● VTK1 - Politeia  
● VTK3 - Hermes 

 
 Vice:  

● Komende activiteiten:  
○ Boiten in Leuven (19/02): Ze gaan dit aflassen zodat ze interne kunnen 

helpen.  
○ Groenbespreking (20/02): Ze zullen het verkiezingssysteem, invoegen 

3de penning en opkomst activiteiten bespreken.  
○ Teambuildink & Complimentendag (01/03): Dit zal in de namiddag zijn.  

● Reminders  
○ Kuisweek 2  
○ Survey: Iedereen moet zijn vragen doorsturen. Als je iets wilt weten over 

je post dit is een goed medium om het te onderzoeken.  
○ Charity 

 
Skicrew:  

● Voorbije activiteiten:  
○ VTK Snowtrip: Het was een top week. Er kwam veel goede feedback 

terug. Er was een goede samenwerking met Skiline. Ze zullen nog een 
survey opstellen. 

 
Feest:  

● Voorbije activiteiten:  
 Après ski goliarde (10/2):  Dit was overdag met een sneeuwmachine en 
drank. Het was heel leuk.  

● Komende activiteiten:  
○ Crazy dating goliarde (17/2): Er zijn bandjes voorzien. Er wordt een vat 

gezet. Morgen zet er een bedrijf een gratis vat.  
○ Game goliarde (24/2): Het zal een soort van Risk zijn. Je moet hiervoor 

wel op tijd aanwezig zijn om eraan mee te kunnen doen.  
 
 

5) Algemeen 
● Goedkeuren PV 9: Unaniem goedgekeurd  
● Actieve medewerkers:  



○ Eduardo Pires Fernandes (Delta): Unaniem goedgekeurd  
● Halftime en master cantus 

○ Halftime met een bbq: Als verantwoordelijke moet je mensen zoeken, de leiding 
pakken en helpen mee organiseren.  
Thomas V. , Valerie, Thomas L. 

○ Mastercantus → Bavo, Arnaud, Kaat, Elisabeth, Thijs, Xander, Nico  
● 2 verkiezingscomités: Er zal een hard kern komen en een zachte kern. De harde kern is 

verantwoordelijk voor het administratieve. Dit zullen 4 à 5 mensen zijn. De zachte kern 
zal verantwoordelijk zijn voor de spelletjes. Je kan hier enkel in als je 100% zeker bent 
dat je niet meer opkomt.  

 
6) Varia 

● Hoe noemt de moeder van Nikki Lauda? (Van Lierde): Mama Lauda  
● Oilsjt Carnaval (Van Lierde)(Ruben): Zondag is het carnaval. Ze gaan rond 15 uur gaan.  
● Problemen met vroeg pieken (Van Lierde): Hij kan niet meer zuipen. Hij moest hulp 

vragen aan Geyter of slapen in delta en dan weer feesten. 
● Arnaud Deman belooft een oorring te steken als ik hem betaal (Xander):  
● De melk van de koe is niet goed (boze archies) (Lissens): korrel probleem  
● Zeroom (Van Lierde): Jerome was al goedgekeurd  
● Klimmen met Xander en Karel (Karel): Ze gaan elke vrijdag gaan klimmen. Karel wou 

mensen uitnodigen  in Ledeberg.  
● Rouuuuugekes (Karel) 
● Hilok openingsfuif (20/2) (PJ) 
● Elke week dagdisco? mits extra hulp van praesidium perfect mogelijk! (PJ) Neen, kan 

niet mag niet  
●  Dieter Debast voortaan als ‘Dubbel D’ aanspreken (Van Lierde):  
● Xander is nen toffe pee, maar wie fixt voor hem een Dubbel D? (Dieter)  
● Xander heeft al een dubbele D, das grof Dieter !  (Vicky)  

 


