
  

                      Praesidium   vergadering   10   

Zondag   13   december   2020   
  
  
  
  
  

Aanwezig:				Xander,   Elisabeth,   Kaat,   Brecht,   Arent,   Stef,   Gwendolyn,   Anouk,   Fran,   Tibo,   Jan,   Niels,   
Arthur,   Doran,   Sebastiaan,    Lisabeth,   Ine,   Sharon,   Lauranne,   Thijs,   Flor   S.,   Astrid,   Nele,   Marie,   
David,   Flor   K.,   Maxim,   Maxime,   Chloë,   Eline,   Pieter,   Tim,   Axel,   Jarne,   Thomas   
Te			laat			(verwittigd):		  	 
Te			laat:	 		
Afwezig			(verwittigd):				Caro,   Sam,   Iris   
Afwezig			niet			verwittigd:	 		

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   

BegrotingsAV   en   PV   11:   12   februari   2021   

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   

Door   de   coronamaatregelen   is   momenteel   zeer   moeilijk   om   in   gebouwen   ac�viteiten   te   organiseren.   
Probeer   dan   ook   in   te   ze�en   op   online   of   buitenac�viteiten.   Aan   de   Sterre   hebben   ze   een   
studententuin   beschikbaar   gesteld.   Dit   is   zeker   de   moeite   om   als   loca�e   te   overwegen   en   kan   via   ons   
gereserveerd   worden.   Er   is   plaats   voor   ongeveer   200   man.   Blijf   ook   zeker   online   evenementen   
organiseren.   Dit   is   al�jd   leuk   en   toont   iedereen   dat   we   toch   ac�ef   blijven.     

3)     Regels   en   afspraken   
  

4)     Posten   
Feest:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Ho-ho-holiarde   (10/12):   Het   verdelen   van   de   pakjes   ging   zeer   vlot   en   iedereen   

leek   er   tevreden   over.   Tijdens   de   goliarde   zelf   was   er   iets   mis   met   het   internet   
of    de   Discord.   Er   werd   dan   overgeschakeld   naar   Zoom,   maar   dit   was   niet   
beter.     

  
Penning:   

● Postpuntje:   
○ BegrotingsAV:   Deze   gaat   door   op   12   februari   en   we   zouden   graag   iedereen   

zijn   begroting   een   week   op   voorhand   hebben.   Tijdens   de   examens   zal   ook   
nog   een   mail   komen   omtrent   de   bewijzen   van   de   transacties.     



  

  
Cursus:   

● Komende   activiteiten:   
○ Studieweek:   Elke   dag   is   er   een   thema   om   het   studeren   wat   leuker   te   maken.   

Hopelijk   komt   er   zo   nog   wat   meer   volk   dan   op   de   normale   studiemomenten.   
  

FRiS:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Werkgroep   Fablab   II:   Hier   hebben   we   de   resultaten   van   de   enquête   verwerkt.     
○ AV   4:   Deze   was   vrij   kort   en   erna   was   er   nog   een   teambuilding.   

  
C   &   D:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Sector   Week   (01/12   -   4/12):   De   bedrijven   waren   in   het   algemeen   leuk   en   er   

was   vrij   veel   reactie   op.   Het   is   dus   zeker   voor   herhaling   vatbaar.     
  

Interne:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Initiatieactiviteit   3:   Cocktailworkshop   (12/12):   Er   was   een   70-tal   man   waarvan   
ongeveer   30   eerstejaars.   De   cocktails   waren   lekker   en   erna   is   iedereen   nog   
wat   met   zijn   groepje   blijven   praten.   Er   waren   minder   eerstejaars   dan   
gewoonlijk,   maar   dit   was   waarschijnlijk   omdat   het   betalend   was   en   dicht   bij   de   
examens.     

  
Cultuur:   

● Voorbije   activiteiten   
○ Wine   tasting:   Degene   die   dit   organiseert,   kwam   zelf   de   pakjes   rondbrengen.   

Iedereen   was   er   zeer   enthousiast   over.   Als   iemand   iets   wilt   doen   met   andere   
tastings   kan   die   ook   altijd   informeren   bij   hem.     

● Komende   activiteiten   
○ Audities   voor   acteurs   VTK-show:   Deze   komen   deze   week   online.     

  
BEST:   

● Voorbije   activiteiten   
○ AV6   (7/12)   

● Komende   activiteiten   
○ Christmas   dinner   (17/12)   

  
Sport:   

● Voorbije   activiteiten   
○ Strava   Challenges   
○ Work   out   session   
○ Finaleweek:   We   hebben   vrij   veel   prijzen   weggegeven   en   iedereen   leek   er   vrij   

blij   mee.     
  
  



  

Delta:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Manillentoernooi   
● Komende   activiteiten:   

○ Kerst/NY   special   video:   We   zouden   verschillende   DJ’s   voor   een   half   uur   
filmen   op   een   andere   plaats   in   Delta.   Hiervoor   moeten   we   wel   nog   wat   dingen   
testen.   Normaal   gezien   zou   het   tegen   het   einde   van   het   jaar   worden   
uitgezonden.     

  
Vice:   

● Voorbije   activiteit:   
○ VTKerstfeestje:   Het   was   zeer   leuk   om   iedereen   nog   eens   te   zien   buiten   een   

vergadering.   De   prijzen   voor   Chloë,   Jarne   en   Flor   K.   komen   nog.     
  

dlk:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Koede   rood   week   4   
○ Workshop   jury   

● Komende   activiteiten:   
○ Workshop   examens   

  

5)     Algemeen   
  

● Goedkeuren   PV   9:   unaniem   goedgekeurd   
  
  

6)     Varia   
  

● Flor   S.:     
○ Veel   succes   met   de   examens   allemaal!   

  
● Lauranne:   

○ Lustrum:   Misschien   zouden   we   al   moeten   beginnen   met   het   verzamelen   van   
ideeën.   Volgend   jaar   komt   er   waarschijnlijk   een   comité   of   een   post,   die   zich   
daar   mee   zullen   bezig   houden.     


