
  

                      Praesidium   vergadering   12   

Zondag    28   februari   2021   
  
  
  
  
  

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

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   

14   maart   2021   

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   
  

Er   zal   nu   een   kiescommissie   opgesteld   worden.   Normaal   zijn   het   binnen   4   weken   
bestuursverkiezingen   (zondag   28   maart).   Het   kiescommissie   zou   ook   instaan   voor   gewone   
praesidiumverkiezingen   en   om   boits   te   organiseren   voor   oud/nieuw   praesidium.   Alleen   
mensen   die   stoppen   mogen   zich   kandidaat   stellen.   
→   Kaat,   Brecht,   Xander,   Doran,   David   en   Arent     
  
  

Er   zijn   ook   nog   een   paar   vrijwillige   activiteiten:   
● Gentlemen’s   night   (begin   mei):   Stef,   Arthur,   Niels,   Flor   K.,   Pieter,   Arent   en   Jan   
● Ladies   night   (zelfde   avond):   Betty,   Kaat,   Lauranne,   Anouk,   Fran   en   Eline    
● Halftime:   Sebastiaan,   Maxime,   Chloë,   Pieter,   Maxim   en   Ine   
● Mastercantus:   Eline,   Tim,   Kaat,     
● Firnale:   David,   Kaat,   Betty     

3)     Regels   en   afspraken   
  

4)     Posten   
C&D:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ VTK   Jobfair   (23/02):   Over   het   algemeen   waren   de   bedrijven   tevreden.   De   

afterparty   komt   later   nog.     



  

  
dlk:   

● Voorbije   activiteiten:     
○ Archiefair   (17/02):   Het   was   via   Zoom   en   er   waren   ongeveer   10   bedrijven.   Alle   

bedrijven   waren   wel   enthousiast   en   hebben   hun   babbel   kunnen   doen   en   het   
was   wel   geslaagd.   We   zijn    bijna   rond   met   de   pakketjes.   
  

● Komende   activiteiten:   
○ Project   T4   discussieavond   (04/03):   Hiervoor   zoeken   we   studenten   om   mee   te   

discussiëren   over   de   renovatie   van   het   Technicum.     
○ Netflixpartyavondje   met   Kaat   (nog   geen   datum):   Hier   zou   een   datum   voor   

geprikt   moeten   worden.   Het   zou   kunnen   op   29   maart   als   één   van   de   goliardes   
tussen   die   van   feest.     
  

  
Cursus:   

● Voorbije   activiteiten   
○   Wikisprint:   Final   sprint   to   studium   (24/02):   We   hebben   toch   redelijk   wat   

archies   meegekregen,   die   tot   de   helft   van   3e   bach   hun   bestanden   hebben   
kunnen   overzetten.   Het   was   heel   tof   en   is   zelfs   een   uur   uitgelopen.   

  
  

Vice:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Medewerkersbedanking:   Hier   waren   veel   praesidiumleden   aanwezig.     Hopelijk   
kan   de   Colmar   nog   doorgaan.     

● Komende   activiteiten:   
○ Tik   Tok   Kookworkshop:   Dit   gaat   vooral   om   het   samen   koken   en   men   moet   dus   

geen   TikTok   filmpjes   maken.   Er   zal   de   bekende   TikTok   pasta   gemaakt   
worden.   

  
Interne:   

● Varia:   
○ DOE-week   (19-23   april):   Voor   het   vak   dat   bedrijfskunde   vervangt   moeten   de   

eerstejaars   deze   week   aan   een   project   werken   ter   vervanging   van   
ingenieursproject.   De   bedoeling   is   dat   VTK   activiteiten   voorziet   in   de   avonden.   
Een   paar   ideëen   zijn   al:   een   wandeling,   een   creatieve   avond,   ...   

○ Infodagen:   6   maart   is   het   van   de   archies   en   27   maart   van   de   burgies.   
● Komende   evenementen:   

○ Bloedserieus   tweede   semester   1-4   maart   
  
  
  
  
  
  



  

Duurzaamheid:   
● Varia:   

○ Duurzaamheidscharter:   Dit   zijn   beloftes   die   wij   doen   als   VTK   ten   opzichte   van   
het   milieu.   De   voorlopige   versie   is   maar   een   klein   beetje   veranderd.     

○ WePlog   (VTK-groep):   Dit   is   een   app   waar   we   via   Strava   een   groep   kunnen   
maken   en   je   vuilnis   kan   oprapen   en   eikeltjes   verdienen.     

Schachtentemmer/Interne   
● Voorbije   activiteiten:   

○ 4e   initiatieactiviteit:   Aangezien   Zoom   beperkt   is,   konden   we   niet   alle   groepen   
toe   laten.   Voor   de   rest   was   het   wel   goed.     

  
FRiS:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ AV   5   

  
BEST:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Canva   workshop   (20/02):   Hier   leer   je   eenvoudige   dingen   ontwerpen.     
○ BSST   1:   Dit   was   de   eerste   soft   skills   training.   Er   waren   ongeveer   17   mensen.   

● Komende   activiteiten:   
○ EBEC   CS   (woe   03/03):   Dit   is   samen   met   Deloitte   en   er   is   nog   plaats   over,   dus   

kom   zeker   nog   af.   
○ AV   9   (08/03)   
○ BSST2   (10/03)   
○ EBEC   TD   (ook   10/03)   

  
Sport:   

● Komende   activiteiten:   
○ Yoga   sessie   (3/03):   Dit   wordt   om   de   2   weken   gegeven   door   Alixe   en   Gael.   
○ Schaaktoernooi   (4/03):   Dit   is   de   eerste   fase.   Het   is   samen   met   VLK   en   er   zijn   

nu   al   40   inschrijvingen   
○ Biermijl   (week   6):   Hier   moet   je   4   rondjes   lopen   en   4   adjes   trekken   zonder   over   

te   geven.     
  

Feest:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ SuperMegaCoole   Escape   Room   Goliarde   (22/02):     
○   

● Komende   activiteiten:   
○ JippieJoepiJeej   Yessur   Bier   Tasting   Goliarde   (08/03)   
○ Drankspelletjesgoliarde   (vervangfeest):   Zorg   dat   je   genoeg   pintjes   in   huis   hebt   

en   pak   uw   twee   dobbelstenen   en   een   pak   kaarten   bij   de   hand.   
  
  
  
  



  

Web   &   ICT:   
● Komende   activiteiten:   

○ Codesprint   (2/03):   Dit   is   volledig   online   op   de   Discord.   Het   zal   geen   hele   dag   
duren   en   pas   ‘s   avonds   na   de   lessen   doorgaan.   

○ Workshop   (11/03):   Nico   wou   graag   terug   een   workshop   organiseren   over   een   
aantal   leuke   dingetjes   in   python.   

○ ThermiLAN   (16/03   -   20/03):   Elke   dag   komt   er   een   ander   thema   van   de   
competities   die   georganiseerd   worden.     

  
  

5)     Algemeen   
  

● Goedkeuren   PV   10:   unaniem   goedgekeurd   
  
  

6)     Varia   
  

  


