Praesidium vergadering 2
maandag 2/6/2018

Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hannes,Thomas, Louis, Lise, Karel, Silas, Xander, Dario, Willem, Yentl,
Marie-laure, Maarten, Nico, Marija, Eva, Kaat, Alessandro, Pieter, Elisabeth, Selene,Arent (?), PieterJan, Cédric P

Te laat (verwittigd): Laura
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Margot, Kasper, Michiel, Iris, Viktor, Margot, Celine, Saar
Afwezig niet verwittigd: Ruben, Frederick,
GSM:
Volmachten: Kaat van Ruben, Yentl van Michiel, Kasper en Frederick, Hannes van Margot, Cedric
C van Celine, Lukas van Saar

1) Datum volgende PV en AV
Donderdag 20 september 2018

2) Mededeling van de voorzitter
- Driedaagse hebben we goed gedaan tov vorig jaar (afwassen, opkuisen), dus bedankt daarvoor.

3) Regels en afspraken
Vingerregels: 1 vinger = nieuw onderwerp, 2 vingers = antwoorden, pink = iets technisch,
middelvinger omhoog = luider, omlaag = stiller, 3 vingers zwaaien = Kan het wat sneller vooruitgaan,
b van bullshit.

4)Posten
● Feest
■

voorbije activiteiten: Close The Books (28/06)
Was geslaagd, boottochtje 60-70 personen van de 90 plaatsen. Door op voorhand
niet betalen zijn er velen niet afgekomen. Evenement aan de Cocteau, vrij rustig. In
delta nog wat plateaus gezet (die nog te goed waren van vorig jaar).

■

Update Galabal der Ingenieurs
9 november, waarschijnlijk in het godshuis. Nu al optie op de 52 hotel plaatsen. Er
zijn er momenteel al 8 gereserveerd door anderen, maar ze gaan bellen en die
personen gaan kosteloos kunnen omboeken. Nu nog niet zeker, waarschijnlijk tegen

eind volgende week bevestiging.
● Praes/vice
■ Overdrachtsetentje en cantus (29/07)
Het eten was lekker. Er komt nog een mailtje voor de drank.
■ Driedaagse (30/06-2/07)
Het was leuk. We hebben goed geholpen. Morgen nog wel veel kuiswerk.
■ Teambuilding (2/07)
Daguitstap naar Bellewaerde. Hoe gaan we die volgend jaar nog tippen?
● Penning
■ Gebruik 3.15
Het lokaal waar eten en drank gestockeerd wordt (naast cursus). We gaan een
inventaris beginnen. Alles moet toch bij de colruyt gereserveerd worden, dus dit is
makkelijk bij te houden in een spreadsheet. Vroeger kreeg je geld terug als je
eten/drank terugzetten in dit lokaal. Nu wordt dit anders. Eten dat binnen het jaar
vervalt mag NIET meer in 3.15 geplaatst worden! Eten dat langer dan een jaar
goed blijft mag hier wel geplaatst worden, maar wordt niet terugbetaald op de
begroting, en mag dan ook gratis uit 3.15 genomen worden. Voor drank die
binnen het jaar vervalt geldt dezelfde regel. Drank die nog langer dan een jaar
goed is wordt wel terugbetaald, hiervoor stuur je zoals gewoonlijk een mailtje
naar penning. Als je drank (langer dan een jaar houdbaar) uit 3.15 haalt moet je een
mailtje sturen naar Penning, en dan gaat dat bedrag uiteraard van je begroting.
■

Om begroting te plannen: je begroot altijd alsof je alles zelf zou moeten kopen. Dit zal
een positief verschil maken. Altijd aanpassen in inventaris als je iets genomen hebt.
De begrotingsvergadering eind september, dus tegen dan begroting opstellen. De
begroting van vorig jaar wordt doorgestuurd om je op te baseren. Denk goed na of
alle activiteiten de moeite zijn. Kijk naar het bedrag in vergelijking met het aantal
deelnemers.

■

Drank op vergaderingen (we zouden bier van Delta willen gebruiken en een aantal
flessen frisdrank in Delta willen stockeren. Dit zou voor veel minder sleurwerk
zorgen.)

● Pr

● Cultuur
■

■

parkpop comité
2 extra personen als comité omdat Parkpop steeds groter wordt. Er moet altijd
iemand backstage blijven dus we weten niet altijd wat er aan de hand is overal. Ook
handig als opstap voor mensen die eventueel in het praesidium zouden willen.
Hoe zoeken? Mailtje sturen naar actieve medewerkers en motivatiebrief laten
schrijven. Concrete taken: iemand verantwoordelijk voor de bands. Dit dient nog
verder uitgewerkt te worden.
zaal show 2020
Nieuwe zaal. De show wordt steeds succesvoller. Op anderhalve dag was deze dit
jaar al uitverkocht. Nu waren het 3 voorstellingen. Dit gaf veel druk. Met een grotere
zaal zouden we maar 2 shows kunnen doen. Andere zalen zitten nu al volzet, dus
zouden we op voorhand al beginnen kijken. Normaal zou dat nog annuleerbaar
kunnen zijn.

■

● Interne
■

■

Verplaatsing Parkpop van 1e week naar 2de week na de paasvakantie. Het probleem
nu: we verliezen veel volk door student street soccer. Maar 12urenloop ligt nu nog
niet vast en dat is niet combineerbaar. Ze zouden het al liefst dinsdag doen. Maar
kans is groot om toch nog donderdag te doen. Nu week 9. Die woensdag is het ook
dag van de arbeid, kans dat daar volkverlies door gaat zijn.

Padlet
Tool uitgewerkt via leden. Events doorgeven naar de faculteit zodat Leen ook
reclame kan maken en hier weet van heeft. Betere samenwerking. Er komt nog een
bestand over hoe dit moet. Elke post zal eigen activiteiten moeten ingeven en zelf
selectie maken over wat belangrijk is. Vragen aan WEB en ICT om dat te
programmeren. Best eens over samenzitten.
Ze zijn bezig met de regeling voor Bach Launch!

5) Algemeen
● STEM-Project (Yentl)
Project met de faculteit. Cogneau en Elke waren hiermee bezig. Project om meer middelbare
studenten aan te trekken naar onze richting door les te geven aan het middelbaar over een
specifiek onderwerp. Wij hebben geholpen om studenten aan te trekken om les te geven. We
gaan hier zeker verder mee helpen.
● VTKleinen (Plan Ouder met VTK) (Laura)
Goed idee, maar liever iets concreter aanpakken. Er komt een nieuwe categorie ‘goede doel’
in de begroting. Bestuur zal hier een bedrag begroten, dan zal moeten goedgekeurd worden
op de begrotingsAV. Hierna kan het praesidium verschillende goede doelen voorstellen, na
een stemming wordt het geld hierover verdeeld. PR gaat ook een activiteit doen voor het
goede doel, maar dit gaat over nog iets anders. De activiteit van PR betalen wij, opbrengsten
gaan naar goede doel. Dit gaat over rechtstreeks geld schenken.
● actief stemmen medewerkers
■ BEST bestuur : Johannes Spaas, Loïc Van Branteghem, Rémy D'heygere, Maarten
Anraed. Unaniem goedgekeurd
■ Careerteam: Anna Smolders, Lennert De Clercq, Delphine Lucq, Mirthe Vernijns.
Unaniem goedgekeurd
● Praesidium kledij (Lukas)
Andere kleur, nu grijs

6) Varia
●
●
●
●
●
●

VTK 100 (Pieter)
VTK wit (Bavo)
Jouw vs jou en u vs uw. Wat te gebruiken in welke situatie? ((yentl))
(slechte) mopjes van praeses/vice in hun mails (Lukas)
Wat is de kans dat PR een deal maakt met Ubereats ipv Pizzahut? (Bavo)
Systeem 5e bestuurslid: beter of niet? → Nieuw systeem: alinea voor het praesidium en
indicatieve stemming door praesidium
● Oud team vormen: praesesen, vices, delta omdat kennis verloren gaat soms

● Nieuwe koffiemachine: maar Hannes wil hier niet alleen voor zorgen

