
  

                      Praesidium   vergadering   13   

Zondag    14   maart   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,   Jarne,   Flor   S.,   Thijs,   Gwendolyn   
Te			laat			(verwittigd):				Sam   
Te			laat:	 		
Afwezig			(verwittigd):	   
Afwezig			niet			verwittigd:		  	 

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   

Zondag   28   maart     

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   

3)     Regels   en   afspraken   

4)     Posten   
  

FRiS:   
● Komende   activiteiten:   

○ AV6:   Het   zal   vooral   gaan   over   de   ijkingstoetsen   en   de   lengte   van   een   lesuur.     
  

C&D:   
● Komende   activiteiten:   

○ Entrepreneurship   night   (24/03):   Dit   is   een   nieuw   evenement   met   VEK   en   AFC.   
Het   gaat   over   een   eigen   onderneming   starten   en   er   zullen   ook   twee   sprekers   
komen.    

○ Foto’s   CV:   In   Leuven   organiseren   ze   een   evenement   waarbij   ze   studenten   de   
kans   geven   om   foto’s   te   laten   nemen   voor   op   hun   CV.   Dit   zouden   wij   ook   
willen   doen,   maar   moet   bekeken   worden   aangezien   de   coronaregels   in   Gent   
anders   zijn.     

  
  
  
  
  



  

Feest:   
● Afgelopen   activiteiten:   

○ JippieJoepiJeej   Yessur   Bier   Tasting   Goliarde   (8/03):   Er   was   veel   positieve  
feedback   over.     

● Komende   activiteiten:   
○ GigaSuperGeraffineerde   Gin   en   ReuzeRockNRoll   Rum   Tasting   Goliarde   

(22/03):   Hiervoor   gebruiken   we   dezelfde   leverancier   als   C&D   gebruikte   voor   
de   cocktails.     

○ Gezelschapspelletjesgoliarde   (15/03)   (Pieter   en   Chloë):   Er   is   nog   niet   zo   veel   
volk   ingeschreven,   maar   waarschijnlijk   zullen   er   op   het   moment   zelf   nog   meer   
mensen   afkomen.   Chloë   heeft   ook   zelf   een   ganzenbord   gemaakt,   dus   het   
wordt   sowieso   wel   lit.     

  
Cursus:   

● Komende   activiteiten:   
○ Lezing   (29/04):   Het   zou   gaan   over   kernenergie   in   België.     
○ Wekelijks   studiemoment:   Momenteel   zijn   er   altijd   ongeveer   3   mensen   die   hier   

al   studeren.     
○ Studieweken   in   paasvakantie?:   Dit   zou   dan   zoals   tijdens   de   blok   in   het   vorig   

semester   zijn.   
  

Interne:   
● Komende   activiteiten:   

○ Infodag   burgies   (27/03):   Marijke   steekt   hier   heel   veel   werk   in   en   er   is   ook   een   
virtuele   tour   van   Wally.   Wij   zouden   wel   nog   wat   vrijwilligers   nodig   hebben   om   
met   de   studenten   te   praten   over   de   richting.   Er   is   vooral   nood   aan   iemand   van   
chemie   en   natuurkunde.     

  
Logistiek   

● Postpuntje:   
○ Inventaris   tool:   Dit   is   een   systeem   met   foto’s   en   barcodes.   Er   zal   dan   staan   

hoeveel   en   waar   dingen   staan.   Dit   zal   vooral   handig   zijn   als   we   verhuizen   
naar   Zwijnaarde.   Men   kan   ook   dingen   inscannen   en   reserveren.   Er   zal   
volgend   jaar   waarschijnlijk   nog   aan   verder   gewerkt   worden.     

  
Sport   

● Afgelopen   activiteiten:   
○ yoga   sessie   (3/03):   Er   was   vrij   veel   volk   aanwezig.     
○ schaaktoernooi   (4/03   en   11/03):   Dit   was   een   heel   groot   succes.   Er   was   wel   

iets   misgelopen   met   de   livestream.   Alle   winnaars   waren   van   VTK   en   zullen   
een   drankpakket   van   Delta   ontvangen.   

● Komende   activiteiten:   
○ biermijl   (week   6):   Hiervoor   kan   men   bier   afhalen   voor   1   euro.     
○ yoga   sessie   (17/03)   
○ fotozoektocht   (25/03   -   25/04):   Deze   staat   in   ‘t   Civielke.   Dit   is   een   wandeling   

waar   je   met   4   aan   kan   meedoen   en   ook   nog   eens   prijzen   kan   winnen.     



  

○ massatraining   (25/03):   Dit   is   lopen   op   Strava   en   iedereen   die   meedoet,   krijgt   
een   T-shirt.   Als   er   genoeg   mensen   aan   meedoen   gaan   Emma,   Emile   en   Gilles   
hun   haar   kleuren.   

  
Web   &   ict:   

● Afgelopen   activiteiten:   
○ Codesprint   (2/03):   Er   waren   4   à   5   mensen   en   we   hebben   veel   gedaan   

gekregen.     
● Komende   activiteiten:   

○ ThermiWAN   (16/03   -   19/03)   
○ Real   Life   Python   for   Dummies   (23/03):   Dit   is   de   workshop   van   Nico.   

  
Duurzaamheid:   

● Komende   activiteiten:   
○ Gentsche   Gruute   Kuis   (21/03):   We   gaan   hier   met   vijf   mensen   aan   meedoen,   

wat   goede   PR   is.     
  

Bloedserieus:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Bloedserieus   semester   2   (4/03):   Dit   was   tof   en   we   hebben   nog   heel   veel   
brooddozen   over.     

  
Communicatie:   

● Postpuntje:   
○ Discord:   Hier   werden   vaak   VTK   evenementen   in   geplaatst   vanuit   persoonlijke  

accounts.   Er   is   nu   dus   een   VTK   account   aangemaakt   om   dat   wat   
professioneler   te   laten   verlopen.   

○ Takeovers:   Dit   werd   gedaan   door   bestuur   en   cultuur.   Er   is   vrij   veel   reactie   op   
gekomen   en   zal   dan   waarschijnlijk   ook   opnieuw   gedaan   worden   door   
vrijwilligers   in   de   paasvakantie.   C&D   zou   de   insta   ook   nog   eens   laten   
overnemen   door   bedrijven.     

  
BEST:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ EBEC   CS   (03/03)   
○ EIP   workshop   (06/03):   Dit   was   vrij   kleinschalig   in   samenwerking   met   FRiS   

over   lesgeven   in   tijden   van   Corona.     
○ AV   9   (08/03)   
○ BSST2   (10/03)   
○ EBEC   TD   (10/03)   

● Komende   activiteiten:   
○ BSST3   (17/03)   
○ AV   10/   Open   AV   (22/03)   
○ BEST   for   dummies   2   (23/03)   
○ RM   (online)   (26-29/03   )   

  



  

Cultuur:   
● Afgelopen   activiteiten:   

○ film-   en   audiodagen:   De   audio   en   scènes   voor   het   greenscreen   zijn   al   gedaan.   
● Komende   activiteiten:   

○ filmdag:   Er   moeten   nog   een   paar   kleine   scènes   buiten   gefilmd   worden.   We   
zijn   ook   aan   het   kijken   om   met   dans   en   muziek   samen   te   komen.     
  

Schachtentemmer:   
● Afgelopen   activiteit:   

○ Teambuilding   5.0:   Alle   wegen   leiden   naar   Rome:   Dit   was   een   groot   succes   en   
we   hebben   ook   wat   mensen   geïnteresseerd   gemaakt   in   een   mogelijke   
praesidiumpositie   volgend   jaar.     

  
Vice:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Kookworkshop:   Eerst   was   het   wat   awkward   om   zoiets   voor   een   camera   te   

doen,   maar   toen   wat   meer   mensen   zich   hadden   untmute,   was   het   zeer   
gezellig   en   leuk.   Volgende   keer   zouden   we   werken   met   pakketjes   zoals   
Hellofresh.   Kaat   zou   ook   nog   een   sushi   workshop   organiseren.     

5)     Algemeen   
  

● Goedkeuren:   
○ PV   11:   Unaniem   goedgekeurd   
○ AV2:   Unaniem   goedgekeurd   
○ AV2   VTK   Café   vzw:   Unaniem   goedgekeurd   

  
  

6)     Varia   
  

  


