Praesidium vergadering 11
Zondag 17 februari 2019
Aanwezig: Cedric C, Lukas, Kasper, Michiel, Celine, Lise, Karel, Silas, Xander, Dario, Willem,
Maarten, Nico, Marija, Kaat, Ruben, Bavo, Alessandro, Pieter, Elisabeth, Selene, Frederick
Te laat (verwittigd): Laura

Te laat:
Afwezig (verwittigd): Marie-Laure, Arent, Thomas, Pieter-Jan, Hannes, Saar, Viktor, Iris, Margot,
Yentl, Louis, Cédric

Afwezig niet verwittigd: Eva
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
2)Mededeling van de voorzitter
Praesidiumcantus (03/03)

3)Regels en afspraken
4)Posten
Web&ICT:
● Voorbije activiteiten:
○ Codesprint III (12/2)
Leuk, pita gegeten. Er was wel een verschil tussen de aanwezigen ICT geeks.
● Komende activiteiten
○ Codesprint IV (7/3)
Zoals altijd.
Feest
●

●

Voorbije activiteiten:
○ Après-Ski Goliarde (11/02)
Flugels en jagers verkocht als thema.
Komende activiteiten
○ Crazy Dating Goliarde (18/02)
Met fluobandjes voor jouw relatiestatus te tonen.
○ You're Hired Goliarde ofzo (25/02) DE GROOTSTE BOIT VOOR DE JOBFAIR
(25/02-26/02 ongeveer 08h00)
CV indienen en mogelijkheid om een prijs te winnen.

Cultuur
● Komende activiteiten
○ Speeddate (21/02)
Nu donderdag, met allemaal andere kringen. Inschrijvingen zijn nog niet vol.
Speeddate gaat door in Agora.
○ Update parkpop
Het zal doorgaan op de Kouter. Er zal extra hulp nodig zijn om alles gedaan te
krijgen. Als je een leuk idee hebt, mag je Elisabeth altijd een mailtje sturen.
C&D
●

Komende activiteiten
○ JOBFAIR (26/02)
Anders tov vorig jaar: er zullen ook bedrijven (144 totaal) staan in de hangar waar
vorig jaar de lounge was. Hierdoor zijn er in totaal 144 bedrijven, wat meer is dan
vorig jaar. Momenteel zijn er 270 inschrijvingen maar we willen eigenlijk aan 600
personen geraken. Iedereen mag nog reclame maken met de muntjes en
inschrijven = gratis pasta.

Cursus
● Komende activiteiten
○ Wikisprint (25/02)
Hetzelfde als vorig jaar: met eten. Ze moeten de andere plateaukringen nog
sturen.
Sport
●

●

Voorbije activiteiten:
○ IFK Volleybal Heren 2e ronde (11/02)
Afgelopen maandag. 2 teams in dezelfde poule, 1 team door.
○ SpeedTeam Training I (14/02)
37 aanwezigen. Alles liep goed met de piste en de coaches.
Komende activiteiten
○ IFK Volleybal Dames 2e ronde (18/02)
1 team dat zeker zal winnen
○ Oefenwedstrijd Minivoetbal VTK 2 - VTK 1 (19/02)
/
○ IFK Zwemmen (20/02)
Iedereen die ook maar een beetje kan zwemmen, is zeker welkom.
○ SpeedTeam Training II (Test Event) (21/02)
2e training. Enkel wanneer je je tijd laat meten heb je recht op een t-shirt.
○ IFK Minivoetbal: VTK 1 - VPPK 1 (25/02)
Dat moet zeker lukken. Ploeg heeft hoge ambities
○ IFK Minivoetbal: VTK 2 - HK 1 (25/02)
Zou normaal moeten lukken. Keeper heeft afgezegd.
○ IFK Minivoetbal: VTK 3 - VBK (25/02)
/
○ IFK Badminton (geklasseerden enkel) (4/03)
Voor niet en wel geklasseerden.
○ IFK Basketbal: VTK 1 - Geografica/Lombrosiana (6/03)
/

○
○

IFK Basketbal: VTK 2 - VGK/WiNA (6/03)
/
Oefenwedstrijd Minivoetbal Dames VTK - VPPK (7/03) (nog te bevestigen)
Dit is ondertussen bevestigd

Interne
● Voorbije activiteiten:
○ Zwijnaarde Kick Off 2 (13/02)
Vorige week woensdag. Bewezen dat we met 100 man 50 pizza’s kunnen
verorberen in 6 min. Bedankt aan praesidium om te helpen uitdelen. Het is beter
dat het in de IGent is op de 2e verdieping, vroeger was het in de 904, maar daar is
niet zo veel plaats.
Penning
● Nieuw kassasysteem
Eerst en vooral nog eens een zeer welgemeende dank u wel aan iedereen die vele uren werk in het
kassasysteem gestoken heeft. Er is nog wel wat werk aan de winkel, maar het werkt, dus vanaf nu
kunnen we beginnen optimaliseren.

Delta
●

Voorbije activiteiten:
○ Update weekend: Op het dak mag niks meer staan. We hebben de deur er uit
gegooid, en morgen komen ze de deur zetten.
Blanc komt in de lounge optreden dinsdag in de lounge.
Voor de rest is er een nieuwe tap, lekker bier van de maand ook.

Temmer
● Voorbije activiteiten:
○ Valentijnscantus (13/02)
De cantuszaal is een beetje roze achtergebleven na de cantus, door de hartjes die
hebben afgegeven. Er zijn zeer veel bekers kwijt geraakt doordat het cantusteam
even niet meer aan het opletten was op het einde.
● Komende activiteiten
○ Initiatiedoop 4: VTK On Ice (18/02)
Nu maandag. Schaatsen, pintjes aan €1 en shotjes aan €2. We gaan met z’n allen
met een onesie op het ijs.
○ Initiatiedoopcantus (27/02)
Een ceremonie met de initiatiedopers om hun lintje te krijgen. Vorig jaar konden ze
hun lintje op elk moment krijgen, nu is er 1 moment voor voorzien.
Vorig jaar: 2 initiatiedopen gedaan, dan op cantus krijgen ze dan een lintje.
○ Vriendjes- en familiecantus (01/03)
Iedereen mag max 3 personen meenemen.
Projecten
● Mastercantus (05/03)
Het is BBQ en cantussen met masters! Super innoverend!
● Halftime Cantus (19/02)
Het is BBQ en cantussen met bijna masters! Super innoverend!

FRiS
●

Komende activiteiten
○ FRiS vergadering (18/2)
Op de agenda: nationale werking
○ Werkgroep duurzaamheid (21/2)
Vergadering met de faculteit ivm duurzaamheid, iedereen is welkom.

IAESTE
● Voorbije activiteiten:
○ CV & Motivation event (12/02)
Minder mensen aanwezig dan vorig jaar. Bjorn was spreker.
● Komende activiteiten
○ Member raising (4/3)
Korte presentatie en extra info over IAESTE. Zo motiveren we nieuwe leden en
hopen we ons team uit te breiden.
DLK
●

Komende activiteiten
○ Archiefair (20/2)
Woensdag: het DLK Careerevent. Het is met pasta voor de eerste 50.
○ FeestKoe20 (20/2)
Feest voor het 20 jarig bestaan.
○ Plateaupen (21/2)
Het pingpongtoernooi op de Archietafels. Super leuk
○ Lezing Laurent Ney (7/3)
Een architect die komt spreken, bouwkundigen zijn ook welkom.

PR
●

Komende activiteiten
○ Lezing van grote Google pee (06/03)
Hij komt zijn boek Digitalis voorstellen. Het gaat door in Quetelet.
○ Update charity
We hebben de tuin van fabiola. We mogen standjes zetten om een aantal zaken te
verkopen. We gaan in kermisthema attracties zetten. Promo gaat vanaf volgende
week beginnen. Het is een van de grotere events van het jaar.

5)Algemeen
●

●

Borrels 3.0 (Lukas)
Evaluaties zijn gedaan. Morgen en overmorgen geven we iedereen de kans om bij ons te
komen. Sheet staat op mail, vul het in.
Badges (Michiel)
Sinds december liggen deze al in de kassa.

Actief stemmen medewerkers
● Cultuur (show)
○ Rens De Coensel -Laurens Jonckheere -Cyril Coesein -Elien Cambie -Lise
Vander beke -Lisa Elaut -Nathalie Saïkali -Elodie Raes -Lisa Sonck -Lennert Van
Hoywegen -Philip Soubrier -Astrid Derde -Elke Claeys -Elise Caron -Hélène
Roelandt -Kim De Weerdt -Margje Ruyssinck -Jules Van den Broeck -Mathias
Maes -Arno Molenschoot - laurens Jonckheere
Allen unaniem goedgekeurd.

●

●

Delta
○
Vice
○

Robin Timmerman - Emmeric Cloet - Thijs dedeken
Allen unaniem goedgekeurd.
Laurens De Wilde (5) Dieter Gommers (5) Renee Coryn (5) Reiner Verret (4)
Allen unaniem goedgekeurd.

