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Praesidium   vergadering   3   
Zondag   18   september   2020   

  
  
  
  
  

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

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   
Zondag   27/09    om   21:30   (online)   

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   
Ik  wil  alvast  iedereen  bedanken  voor  het  goede  werk.  De  eerstejaars  zijn  zeer  goed  ontvangen                 
zowel   op   dinsdag   als   donderdag.     
We  weten  dat  het  moeilijk  is  door  de  coronamaatregelen,  maar  we  proberen  toch  zo  veel                 
mogelijk   te   organiseren   en   er   een   goed   jaar   van   te   maken.   

3)     Regels   en   afspraken   
De   �inger   rule:   

-   1   vinger:   een   nieuw   onderwerp   starten     
-   2   vingers:   een   repliek   
-   pink:   technische   vraag,   praktisch   (wc   gaan,   pintje)    
-   3   vingers   swipen:   te   traag     
-   middelvinger   naar   boven   en   beneden:   luider   en   stiller     
-   b   :   bullshit    (een   meme   ofzo)   

Iedereen  blijft  zitten,  tenzij  je  toestemming  krijgt.  Wanneer  je  opstaat,  draag  je  altijd  een                
mondmasker.   

4)     Posten   
Vice:   

● Corona   -   hoe   organiseer   ik   een   event?   Je   moet   steeds   een   CERM   en   draaiboek   maken.   
Volg   hiervoor   zeker   de   template   en   neem   het   serieus   anders   worden   ze   afgekeurd.   Zet   
zeker   al   de   maatregelen   erin   (zoals   afstand,   maximale   capaciteit,...)   en   zorg   dat   je   
motivatie   erg   goed   is.   Als   je   het   de   eerste   keer   echt   goed   uitwerkt   kan   je   voor   de   
volgende   keer   het   wel   wat   overnemen.   Stuur   het   ook   altijd   eerst   naar   ons   en   dan   kijken   
wij   het   na.   Je   moet   dit   doen   voor   elk   evenement   ook   al   is   het   iets   kleins   zoals   een   
vergadering.   Als   het   op   openbaar   domein   is,   moet   je   het   ook   altijd   aangeven   bij   de   stad   
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Gent.   Indienen   bij   de   politie   verloopt   via   DSA,   behalve   bij   grote   evenementen.   Er   komt   
een   voorbeeld   van   een   goed   ingevuld   formulier   dan   kunnen   jullie   dit   altijd   wat   
overnemen.     

  
Als   je   expliciete   goedkeuring   van   de   politie   nodig   hebt,   dien   je   dit   best   3   weken   op   
voorhand   in.   Bij   DSA   zijn   2   weken   voldoende.   Stuur   het   zeker   eerst   naar   bestuur   zodat   
ze   het   kunnen   bekijken.   Aangezien   ze   alles   zullen   zien   passeren,   gaan   ze   ook   een   beter   
beeld   hebben   van   wat   goedgekeurd   zou   worden   en   wat   niet.   Voor   activiteiten   in   de   
eerste   weken   is   het   oké   als   deze   later   komen.   

  
● Lokalen:   Probeer   lokalen   zoveel   mogelijk   te   vermijden   en   ga   eerder   naar   het   park   of   een   

café.   Als   je   er   toch   moet   zijn,   zorg   je   zeker   dat   je   altijd   je   mondmasker   op   hebt,   genoeg   
afstand   houdt   en   de   ramen   en   deuren   zoveel   mogelijk   open   zet.   In   blauw   mag   je   
maximum   met   6   en   maximum   1   persoon   per   zetel.   Erna   ontsmet   je   ook   steeds   je   plaats.   
Als   je   rood   of   groen   wilt   gebruiken,   reserveer   je   dit   in   de   kalender   en   stuur   je   een   mail.   
In   het   archief,   in   3.15   mag   je   maximum   met   2,   in   pi   met   5,   in   sportkot   met   1   en   in   de   
of�ice   van   BEST   met   6.   Bij   het   kof�iemachine   en   de   automaat   zullen   we   stickers   kleven   en   
als   je   ziet   dat   mensen   dit   niet   volgen,   spreek   hen   hier   dan   op   aan.     

  
● Kuisshiften:   We   gaan   kuisshiften   opstellen.   Deze   zullen   zeer   goed   meevallen   als   iedereen   

een   beetje   proper   blijft.   Dit   wil   zeggen   je   afval   in   de   vuilnisbak,   uw   gerief   er   niet   te   lang   
laten   staan…   Probeer   je   zeker   aan   je   shifts   te   houden.     

  
Interne:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ BaLa:   Deze   was   beter   dan   verwacht.   Er   was   nog   vrij   veel   volk   en   jullie   hebben   

goed   meegewerkt.     
○ Onthaaldag   burgies:   De   tour   in   de   Plateau   was   kei   goed   georganiseerd.   De   onze   

ook   wel.   Cursus   was   ook   heel   goed   en   vlot.     
● Komende   activiteiten:   

○ Proffengesprek:   Normaal   gaat   dit   door   tijdens   BaLa,   maar   dat   ging   nu   niet.   Het   
zal   ook   online   doorgaan.   

○ Maandag   presentatie:   Aangezien   de   eerstejaars   geen   les   meer   hebben   op   
maandag,   zal   dit   niet   in   real   life   kunnen   doorgaan,   maar   met   �ilmpjes.   We   
dachten   eraan   een   cursus   op   Ufora   te   maken   waar   alle   burgies   en   archies   
standaard   ingeschreven   worden   en   dan   kunnen   we   daar   de   �ilmpjes   in   plaatsen.   
Dit   zal   wel   niet   voor   meteen   zijn   want   Hennie   heeft   het   zeer   druk   momenteel.   

  
dlk:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Onthaaldag   (16/09/20):   N aar   volgend   jaar   toe   zijn   er   wat   verbeterpunten,    maar   

het   was   zeker   wel   oké.   Vooral   tijdens   de   rondleiding   en   het   eten   konden   ze   wat   
praten.     

● Komende   activiteiten:   
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○ Radio   Plato:   Hier   staan   al   8   mensen   onder   en   begint   maandag.   De   bedoeling   is   
dat   er   sets   en   lezingen   komen.   We   werken   ook   niet   met   een   frequentie,   maar   met   
een   streaming   service.     

○ Vergadering   (24/09)    
  

Cursus:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Dozen   bestellen   
○ Dozen   uitladen     

● Komende   activiteiten:   
○ Lezingen:   We   hebben   nog   een   lijst   van   vorig   jaar   met   mogelijke   sprekers   en   

zouden   ook   graag   is   van   jullie   horen   wie   jullie   interessant   zouden   vinden.   
Hiervoor   zullen   we   nog   eens   een   mailtje   sturen.     

● Verkoop:   We   zullen   met   tijdslots   en   een   aanschuifrij   vanaf   de   glazen   deuren   werken.   Er   
zullen   maximum   5   medewerkers   zijn   en   per   tijdslot   (15   minuten)   8   mensen.   Dit   kan   nog   
veranderen,   maar   we   gaan   eerst   zien   hoe   dit   loopt.   Ga   er   ook   niet   rondhangen,   als   je   er   
niet   moet   zijn   zodat   we   alles   veilig   en   coronaproof   kunnen   laten   verlopen.   Zeker   in   het   
begin   werken   we   graag   met   zoveel   shifters   omdat   er   steeds   mensen   gaan   zijn   die   
random   langskomen.   Mensen   zullen   hierdoor   misschien   later   hun   cursussen   krijgen,   
maar   dit   was   de   enige   manier   dat   de   universiteit   het   toeliet.   Er   is   nu   ook   een   grotere   
kans   dat   proffen   hun   cursussen   online   zullen   zetten   waardoor   studenten   al   aan   de   slag   
kunnen.     

  
FRiS   

● Opvullen   commissies   en   raden:   We   hebben   al   een   160-tal   mensen   aangesproken   en   een   
paar   spontane   berichten   gekregen.   Als   er   nog   iemand   interesse   heeft,   stuur   zeker   is   naar   
mij   en   ik   zal   zien   waar   er   nog   een   plaatsje   is.   Het   is   zeker   handig   want   dan   kan   je   helpen   
om   je   richting   mee   de   goede   kant   op   te   sturen   en   te   verbeteren.   

  
Feest:   

● Komende   activiteiten:   
○ Openingsgoliarde   (21/09):   Je   moet   je   inschrijven   per   6.   De   bedoeling   is   dat   

iedereen   op   tijd   komt   anders   wordt   de   tafel   weggegeven.   We   zouden   graag   
willen   benadrukken   dat   je   uw   aanvraag   voor   een   activiteit   zeker   op   tijd   instuurt.   
Hou   er   ook   zeker   rekening   mee   dat   je   soms   je   draaiboek   nog   moet   aanpassen.     

  
Schachtentemmer:   

● Komende   activiteit:   
○ Doopinitiatie   1   (29/09):   De   doop   kan   in   het   eerste   semester   zeker   niet   doorgaan,   

dus   wouden   we   al   een   vervang   activiteit   doen.   We   verwachten   dat   de   mensen   die   
zich   inschrijven   zich   erna   ook   daadwerkelijk   laten   dopen,   maar   je   mag   je   ook   nog   
laten   dopen   als   je   hier   niet   naartoe   bent   gegaan.   Ideeën   voor   namen   zijn   altijd   
welkom.   

● Nieuw   concept:   Doop   
  

Sport   
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● Komende   activiteiten:   
○ Lopen   door   Gent   (21/09,   elke   maandag):   We   starten   aan   het   GUSB   in   groepjes   

van   5.   De   kleinste   tour   is   5   km.     
○ Sport   Kick-off   (22/09):   We   gaan   een   springkasteel   aan   de   Plateau   zetten   om   

eerstejaartjes   aan   te   trekken.     
○ Speedteamtraining   (24/09,   4   donderdagen)   

Je   zou   je   vanaf   nu   ook   altijd   moeten   inschrijven   voor   loopactiviteiten.     
  

BEST:   
● Stemming   actieve   medewerkers:   Deze   staan   nu   al   op   de   site,   maar   moeten   normaal   eerst   

gestemd   worden.     
  

Delta:   
● Voorbije   activiteiten   

○ Heropening:   We   hebben   wel   al   goed   volk   gehad.   We   willen   dan   ook   zeker   
benadrukken   dat   het   de   bedoeling   is   dat   je   aan   één   tafel   blijft   zitten   en   niet   
rondwandelt.   Om   1   uur   moet   iedereen   ook   echt   buiten   zijn.   Luister   dus   zeker   
goed   naar   de   Deltanen   zodat   dit   vlot   kan   verlopen.     

  

5)     Algemeen   
●   Actief   stemmen:   

○ Wouter   Lenaerts,   Sharon   Temmerman,   Renée   Vermeulen    (BEST):   Unaniem   
goedgekeurd   

○ Victor   De   Nys,   Bavo   Brutsaert,   Mirte   Huysmans,   Pieter-Jan   Muijs,   Ellen   De   
Sloovere   (doopcomité):   Unaniem   goedgekeurd   

○ Roderik   Meersschaut,   Aaron   De   Weerdt,   Rik   Van   Driessche,   Michiel   Platteau   
(loungemedewerker):   Unaniem   goedgekeurd   

  
  

6)     Varia   
● Sport:  Xander  en  Betty  lopen  op  maandag:  We  zouden  graag  terug  Strava  challenges               

doen,   maar   liefst   zodat   Jarne   niet   alles   wint.     
  


