
  

                      Praesidium   vergadering   11   

Vrijdag   12   februari   2021   
  
  
  
  
  

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

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   

28   februari   2021   

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   

Tijdens   de   groenbespreking   hebben   we   een   aantal   mogelijke   activiteiten   gevonden   en   toch   
nog   voor   mogelijkheden   voor   de   goliardes   gezorgd.   Feest   zal   om   de   week   een   goliarde   
voorzien.   De   andere   keren   zal   het   één   van   de   alternatieven   zijn.     

3)     Regels   en   afspraken   
  

4)     Posten   
  

C&D:   
● Komende   activiteiten:   

○ VTK   Jobfair   (23/02):   Alles   gaat   voorlopig   goed.   Er   zal   gewerkt   worden   met   
Graduateland.   Normaal   is   dit   een   verplicht   evenement   voor   het   praesidium,   
dus   dit   jaar   vragen   we   dat   iedereen   gewoon   even   langs   komt   en   met   wat   
bedrijven   praat.   Dit   is   belangrijk   om   het   imago   van   de   jobfair   hoog   te   houden   
en   de   bedrijven   tevreden   te   stellen.   Iedereen   kan   ook   nog   steeds   zijn   
omslagfoto   aanpassen   of   het   kader   voor   je   profielfoto   toepassen   op   
Facebook.   Er   worden   filmpjes   opgenomen   die   dan   in   de   lessen   van   de   
masters   en   een   paar   derde   bachelors   afgespeeld   kunnen   worden.     

  
  

  



  

dlk:   
● Voorbije   activiteiten:     

○ Project   T4   kick-off   (10/02):   Hier   werd   er   uitleg   gegeven   door   een   aantal   
proffen   over   de   verhuis   van   het   atelier   en   konden   studenten   hun   mening   
hierover   geven.     

○ Vergadering   +   opstellen   overdracht   (11/02):     
● Komende   activiteiten:   

○ Archiefair   (17/02)   
  

Cursus:   
● Komende   activiteiten:   

○ Wikisprint:   final   sprint   to   studium   (24/02)   
  

Vice:   
● Komende   activiteiten:   

○ Medewerkersbedanking:   Dit   is   voor   alle   actieve   medewerkers.   Het   praesidium   
is   hier   dus   ook   zeker   welkom.   Er   zal   gebruik   gemaakt   worden   van   Wonder   
zodat   iedereen   in   kleine   groepjes   kan   praten.     

○ Tik   Tok   Kookworkshop:   Dit   zal   pas   voor   na   de   jobfair   zijn.   
Delta:   

● Varia:   
○ Project   Overpoort   2.0    https://www.go.stad.gent/kickoffoverpoort :   De   stad   is   

een   comité   aan   het   samenstellen   met   studenten,   ondernemers   en   
buurtbewoners.     

  
Schachtentemmer:   

● Varia:   
○ Doop   2021:   Er   waren   twee   voorstellen:   dit   jaar   een   online   doop   of   volgend   

jaar   een   echte   doop   en   dit   jaar   verder   online   teambuildings.   We   hebben   
degene   die   meededen   aan   de   teambuildings   zelf   laten   kiezen   en   zij   kozen   
voor   de   tweede   optie.   Het   doel   is   om   een   soort   climax   te   verwerken   in   de   
teambuildings   en   ook   het   praesidium   in   een   paar   te   betrekken.   

  
Interne/Schachtentemmer:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Initiatieactiviteit   3:   Cocktailworkshop   (12/12):   Er   waren   wat   problemen   met   de   

levering,   dus   het   was   een   week   verlaat.   Het   waren   2   lekkere   cocktails   en   
iedereen   heeft   erna   nog   wat   nagepraat.     

● Komende   activiteiten:   
○ Initiatieactiviteit   4:   Weetkunde   en   lineaire   alcohol:   Hiervoor   kan   iedereen   een   

drankpakket   komen   ophalen,   die   nodig   zijn   voor   een   vraag   in   de   quiz.   Het   zit   
ondertussen   al   helemaal   vol.     

Interne:   
● Komende   activiteiten   

○ Bloedserieus   tweede   semester   1-4   maart:   Aangezien   dit   een   noodzakelijke   
activiteit   is,   mag   het   doorgaan.   Kom   dus   zeker   bloed   geven   of   shiften.     

https://www.go.stad.gent/kickoffoverpoort


  

  
FRiS:   

● Komende   activiteiten   
○ (15/02)   Algemene   vergadering   5:   bindende   ijkingsproeven?!   

● Varia:   
○ Vakfeedback   (onderwijsevaluaties):   Normaal   moeten   er   telkens   voor   een   

aantal   vakken   feedback   ingevuld   worden.   Deze   keer   is   dat   voor   alle   vakken.   
Het   is   de   eerste   feedback   tijdens   de   coronaperiode,   dus   doe   dit   zeker   deftig.   
De   proffen   zijn   verplicht   te   bespreken   wat   ze   gaan   doen   met   deze   feedback.     

  
BEST:   

● Komende   activiteiten   
○ AV2   
○ BSST   Deloitte   (24/02):   Dit   zijn   3   trainingen   van   ongeveer   2   uur.     

● Varia   
○ Canva   workshop   (20/02)   

  
Cultuur:   

● Komende   activiteiten:   
○ Show:   scriptsessies   &   repetities:   De   show   zal   online   doorgaan.   Alles   zal   op   

een   verhalende   manier   gefilmd   worden   en   dan   op   1   april   met   live   
commentaar   uitgezonden   worden.   Momenteel   wordt   het   script   nog   omgezet   
naar   deze   versie   van   de   show.   Alles   zal   dan   bewerkt   worden   door   
Ann-Sophie.     

  
IAESTE:   

● Voorbije   activiteit:   
○ CV   en   motivatiebrief   event:   Hier   kan   nog   voor   worden   ingeschreven   tot   

volgende   week   vrijdag   (19/02).     
  

Sport:   
● Komende   activiteiten:   

○ Yoga   sessies:   We   zijn   nog   op   zoek   naar   mensen   die   online   sessies   willen   
geven.   Zo   hebben   we   dus   al   iemand   voor   yoga.   Als   je   iemand   kent   die   iets   
wilt   geven,   mag   je   altijd   sturen.   De   challenges   op   Strava   worden   ondertussen   
ook   saai,   dus   we   zijn   nog   wat   op   zoek   met   de   loopcoaches.   Er   zal   
waarschijnlijk   nog   iets   vanuit   FK   komen   rond   de   12UL.     

  
Feest:   

● Komende   activiteiten:   
○ Mysterie   (?¿/02):   Het   plan   was   om   iemand   uit   te   nodigen   om   een   soort   

flirtcursus   te   geven.     
  
  



  

5)     Algemeen   
  

● Actief   stemmen:   
○ Cursus:   Evi   Bogaert,   Laurens   Barbier:   unaniem   goedgekeurd   
○ Delta:   Wout   Keldermans:   unaniem   goedgekeurd   
○ Sport:   Gaël   Boels:   unaniem   goedgekeurd   
○ PAL:   Lisa   Sonck,   Pieter   Haegeman,   Lars   Baert,   Simon   Ooghe,   Thibo   

Steyaert,   Karel   Van   Hoey,   Britt   Claus:   unaniem   goedgekeurd   
○ Cultuur:   Ellen   D'havé:   unaniem   goedgekeurd   
○ Algemeen:   Lawrence   Wallace:   unaniem   goedgekeurd   

  
  

6)     Varia   
  

● Lauranne:   
○ Praten   met   eerstejaartjes   over   bijvoorbeeld   punten:   Dit   wordt   vanuit   de  

universiteit   goed   begeleid   en   hier   is   dus   niet   echt   nood   aan.   Ze   kunnen   ook   
steeds   bij   hun   peters   en   meters   langs.     


