
Praesidium vergadering 3 

Donderdag 19 september 2019  
 
 
 
 
 

Aanwezig: Dieter, Hannes, Karel, Silas, Elisabeth, Brecht, Valerie, Thijs, Thomas V, Floris,            
Dario, Lisa, Thomas L, Stef, Eline, Iris, Fran, Nico, Sam, Maxim, Ruben, Josephine, Jan, Margot,               
Arent, Marija, Selene, Lauranne, Kaat, Teun, Maarten, Pieter-Jan, Viktor  
Te laat (verwittigd): 

Te laat: 
Afwezig (verwittigd): Lindert, Bavo, Arnaud  
Afwezig niet verwittigd:  
Volmachten:  

1) Datum volgende PV en AV 

29 september 2019: PV 4  
 

2) Mededeling van de voorzitter 
Iedereen bedankt voor de hulp op Bach Launch!  

 
3) Regels en afspraken 

 
4) Posten 

Interne  

● Voorbije activiteiten: 
○ Bach Launch (16/09-18/09): Iedereen bedankt te komen helpen!  

Er zijn nog heel veel t-shirts over, je mag zeker eentje meepakken. Binnen 2 
weken gaan die anders naar een opvangcentrum.  

● Komende activiteiten: 
○ Onthaaldag (20/09): Kom zeker op tijd! Doe best je VTK polo aan. Dit jaar 

wordt er niet gegeten in de brug maar zullen er over de middag broodjes van 
Au Pain Marie worden voorzien. De verdeling van de broodjes en het 
middageten zal doorgaan op het grote koertje tussen plateau en rozier.  

○ Zwijnaarde kick-off 1 (27/09): Wordt een dag vervroegd. Ze gaan pizza’s 
uitdelen in het IGent.  

 
Delta 

● Voorbije activiteiten: 
○ Zomerwerken  (../7): Ze hebben veel gewerkt in de zomer. Iedereen 

bedankt om te helpen 
● Komende activiteiten: 



○ Heropening Delta (19/09): Kom allemaal boiten! 
○ Deltareceptie (22/09): Iedereen is uitgenodigd! Laat zeker via mail 

weten als je komt dan kunnen ze de hoeveelheden schatten.  
○ Triple floor, Triple fun (25/09): Zoals vorig jaar. Ze kunnen altijd hulp 

gebruiken, dus iedereen zoveel mogelijk proberen shiften!  
● Relevant: 

○ Stemmen GrooveX feestje (15/09): Dit is volgens de regels van een 
privéfeestje. Dit gebeurt elk jaar en trekt heel veel volk. Unaniem 
goedgekeurd.  

○ Ze zouden de praesidium shiften in week 12 veranderen naar shiften in 
week 1. Karel zal de shiften herzien en de mensen contacteren. Ze 
hopen ook dat iedereen in de eerste weken spontaan komt helpen in 
delta.  

 
Sport 

● Komende activiteiten: 
○ Onthaalloop (23/9): De start van de wekelijkse loop.  
○ Sport kick-off (24/9): Er komt een ander springkasteel.  
○ Speedteamtraining I (26/9): Ze gaan trainen voor de 24urenloop in Leuven. 

Als Leuven wint zullen ze vaker naar ons komen dus zeker gaan!  
 
BEST 

● Voorbije activiteiten: 
○ Summer Course (03/07-12/07): Het was een groot succes.  

 
Feest 

● Komende activiteiten: 
○ Openingsgoliarde (23/9): Eerste goliarde, ze hebben het concept een beetje 

aangepast. Het zal met een rad zijn die om het kwartier een winnaar kiest uit 
de aanwezigen op de goliarde. Er valt veel te winnen. Om 12 uur geeft feest 
een gratis vat.  

Communicatie  
● Komende activiteit: 

○ Creatieve schrijfavond (26/09): Ze zullen samen brainstormen met de 
aanwezigen over de artikels, onderwerpen,... van het ‘t Civielke. Mensen 
hebben de mogelijkheid om daar samen te werken aan artikels.  

● Algemeen: zeker de mail nog eens lezen die ze hebben verzonden!  
● Fotografen: Er is een lijst beschikbaar met de fotografen en hun prijzen. Indien je een 

fotograaf wilt op je event stuur je een mailtje naar communicatie en zullen zij de 
communicatie doen met de fotograaf. 

 
Penning 

● Nieuw inboeksysteem: Het is niet meer via finance tools. Je zal op je betaalbewijs je 
naam opschrijven, de activiteit, hoe betaalt en deze dan inscannen in blauw en 
doorsturen naar penning. Er komt nog een mail met meer informatie.  
 

 
5) Algemeen 

● Actief stemmen IAESTE bestuur: Kaat Van der Eycken, Janne Schoonbaert,          
Astrid Willocx, Kai Thoris: unaniem goedgekeurd 



● Stemmen locatie driedaagse: Dezelfde locatie als vorig jaar maar dan het gebouw            
ernaast want deze heeft een vijver. Unaniem goedgekeurd.  

● Skicrew: Ruben, Kaat, Thijs en Sam  
Ze zijn al begonnen met poster op te hangen en flyers uit te delen. Het is een van                  
de grootste skigebieden in Zwitserland. Het heeft 200 km aan pistes die in het              
pakket zitten. Je kan een extra skipas aanschaffen voor de 400km pistes. De             
skitrip is iets duurder dan vorig jaar maar hierdoor is de accommodatie beteren is              
er een groter gebied.  
Ze werken weer samen met Skiline. Ze zijn heel soepel, er is veel ruimte voor               
feestjes en ze zijn een luisterend oor bij problemen.  
De shotjes glazen komen terug! Maak zeker reclame bij al jullie vrienden! Er zal              
geen biobier meer zijn.  

● Nieuw opvolgingssysteem: Vorig jaar kreeg iedereen van het bestuur elke mail.           
Dit jaar zijn de posten verdeeld over telkens 2 bestuursleden. Ze krijgen enkel nog              
de mails van de posten die ze opvolgen. 

● Plaats zo snel mogelijk jullie events op de kalender! Als je nog geen info over het                
event hebt plaats dan bij de uitleg: info volgt later. Ook zeker op de FK agenda                
want dan zijn we verzekerd.  

● Goedkeuring PV2 verslag: Unaniem goedgekeurd.  

 
6) Varia 


