Praesidium vergadering 10
Zondag 10 februari 2019
Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hannes, Saar, Thomas, Kasper, Michiel, Laura, Karel, Silas, Xander,
Iris, Dario, Willem, Yentl, Marie-laure, Nico, Marija, Eva, Ruben, Alessandro, Margot, Pieter,
Elisabeth, Selene, Pieter-Jan, Viktor, Cédric P, Frederick

Te laat (verwittigd):
Te laat: Bavo, Kaat
Afwezig (verwittigd): Maarten, Cédric P, Arent, Pieter, Lise, Eva, Louis, Allessandro, Celine
Afwezig niet verwittigd:
GSM:
Frisdranken: 20 + 4 water

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 17/02/2019 begrotingsAV

2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
4)Posten

Web&ICT:
● Komende activiteiten
○ Codesprint III (12/2)
Dinsdag, hetzelfde als anders. We gaan issues oplossen. Er wordt ook weer eten
voorzien.
Feest
●

●

Voorbije activiteiten:
○ Gezelschapsspelletjes goliarde (10/12/2018)
Het was leuk!
Komende activiteiten
○ Après ski goliarde (11/02/2019)
Leuk. Er gaan gratis Jägers, een vat, Flügels worden verkocht en kan je ook
winnen met kop of munt.

Cultuur
● Komende activiteiten
○ Update show
Ann-Sophie is gestopt met regie. Er dus ook een hoofdrolspeelster minder. Er zijn
heel weinig mensen die gereageerd hebben om mee te doen aan de show. Ze
zoeken dus nog zeer veel acteurs voor bijrollen. Ze vragen om nog wat mensen te
ronselen. Rens neemt normaal regie en rol van Ann-Sophie over. We gaan als
cultuur veel meer te doen hebben dit semester. Het wordt een leuke uitdaging!
Cursus
● Komende activiteiten
○ Cursusverkoop
We gaan boeken verkopen vanaf morgen. Shiften zitten nog niet super vol, maar
gelukkig zijn er altijd voldoende praesidiumleden in blauw om te helpen.
Interne
● Manna’s
Er is een nieuw ontwerp voor de E-manna, gemaakt door Dario. Alles op 1 pagina, dit is
makkelijker om door te sturen, en zorgt voor meer overzicht.
● Instagram
Bij de hoogtepunten zijn er icoontjes gekomen. Verdeling blijft wekelijks gestuurd worden
via mail door Iris.
● Komende activiteiten
○ Infodag
Samen met Marijke, komt normaal goed. Nog medewerkers gezocht. Interne
stuurt nog verdere informatie, want elk praesidiumlid wordt verwacht.
○ Zwijnaarde Kick-off 2
Nu woensdag. We gaan om 11u15 op het 2e verdiep van de I-Gent Pizza geven.
Delta
●

●

Voorbije activiteiten:
○ Delta madness week (28/01 -> 31/01)
Het was een succes! Bedankt aan pro-Delta om te helpen, zonder jullie zou dit
niet gelukt zijn.
○ Project Delta #1 (30/01/2019)
Dit was insane! Samenwerking met de DJ’s verliep ook zeer goed.
Komende activiteiten
○ Lounge-weekend #2 ( vr&za&zo week 1)
Als je in Gent bent, kom klussen in Delta. Er is een nieuwe bar en koelkast. Er
komen nog nieuwe lichten. De lounge moet polyvalent worden, zodat ze kan
gebruikt worden als cantus of voor privéfeestjes. Het is vrij veel werk, maar het
wordt wel leuk. Het is niet de bedoeling dat we de bar zelf uitbaten bij prive
feestjes, maar dat overlaten aan de huurders. Op het einde tellen we gewoon wat
er verbruikt is.
Er zal ook een prijslijst van alles gemaakt worden, zodat het eenvoudiger is om
een schadeclaim te maken.
○ VTK&Delta prestent: 24Charity (25/03/2019)
We gaan 24u lang acties doen voor het goede doel. We hopen op de tuin van
fabiola. We zoeken nog veel mensen die willen helpen.
Duurzaamheid is belangrijk voor UGENT en voor de Homes, dus dat komt goed
uit. Van 12u tot 20u in de tuin van fab.

Temmer
● Voorbije activiteiten:
○ Massacantus (12/12/2018)
Nico vond het niet zo leuk, maar het was wel leuk blijkbaar. Massacantus
organisatie was een beetje brak.
● Komende activiteiten
○ Valentijnscantus (13/02/2019)
Hier komt vrij tot zeer veel volk naar toe. Er is 100 man toegelaten, VTK leuven
komt, centaura komt, het gaat heel leuk worden.
FRiS
●

Komende activiteiten
○ FRiS vergadering 4 (18/2)
Bespreking van Erasmus van werktuigkunde elektrotechniekers, zodat er meer
mensen op Erasmus kunnen gaan. Ze willen meer internationale studenten
aantrekken. Er zal verder ook een duurzaamheid enquête volgen. De rector wil een
klimaatmars in Gent. Info hierover volgt via de GSR.

IAESTE
● Komende activiteiten
○ IAESTE CV & Motivation event (12/2)
Alle studenten die in stage geïnteresseerd zijn, kunnen hier komen luisteren naar
ons en een gastspreker over hoe je CV er best uitziet en wat we verwachten te
lezen in hun motivatiebrief. 19:30 in auditorium D
Sport
●

●

Voorbije activiteiten:
○ IFK Badminton - enkelspel niet-geklasseerden (10/12)
Goed gegaan, finale nipt verloren. Nog geen finale uitslag van het IFK klassement
○ IFK Basketbal heren (12/12)
Gewonnen met 85-15 van Politea.
○ VTK Skireis (01/02 - 09/02)
Vrij goed. Het was een goed team, over het algemeen goed gelopen. Ook leuke
cantus voor 196 man. Er komt nog een survey zoals vorig jaar.
Komende activiteiten:
○ IFK Volleybal Heren 2e ronde (11/02)
Morgen om 19u, 2 teams in dezelfde poule!
○ IFK Volleybal Dames 2e ronde (18/02)
Moet normaal ook geen probleem zijn.
○ IFK Zwemmen (20/02)
Ze gaan er nog voor rondsturen, maar dat komt in orde.

5)Algemeen
●

●
●

Aanstelling verkiezingscomité
Praeses gaat door het verkiezingsreglement.
Verkiezingscomité zorgt ervoor dat de organisatie in goede banen loopt. Ze verwerken
alle data en alle kandidaturen. Zorgen ook dat alles statutair correct verloopt. Meer info is
te vinden in de statuten.
Kandidaten: Michiel, Lukas, Cedric, Saar, Yentl, Willem, Letter, Laura en Kasper
Aanstelling firnale comité
Kandidaten: Cedric, Yentl, Letter, Lise (?), Louis (?)
FK receptie
Nu maandag om 19u. We spreken af om 18u45 aan blauw omdat de cava altijd snel op is,
dan zijn we zeker op tijd.

6)Varia
●

Morgenavond gaan de inschrijvingen van de shiften van de Jobfair open (Laura)
Zorg dat ze vol zijn. Dit is de belangrijkste activiteit van VTK.

