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Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hannes, Saar, Thomas(?), Kasper(?), Michiel, Celine, Laura, Louis, Lise, Karel, Silas,               

Xander, Iris, Dario, Willem, Yentl, Marie-laure, Maarten, Nico, Marija, Eva, Kaat, Ruben, Bavo, Alessandro,              

Margot, Pieter, Elisabeth, Selene, Arent, Pieter-Jan, Viktor(?), Cédric P, Frederick, Allesandro 

Te laat (verwittigd): Louis 

Te laat:  

Afwezig (verwittigd):  

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

1) Datum volgende PV en AV 
PV 14 oktober 2018 

2) Mededeling van de voorzitter 
Merci cursus en Delta, jullie hebben jullie bruutste week achter de rug. Nice team. @Praesidium, merci voor de                  

volledige week inzet te tonen.  

 

Doop wordt nice, maar ik wil benadrukken dat jullie als praesidium een verantwoordelijke taak hebben. Wijs                

ook schachten en nieuwe commilitones op hun plaats wanneer ze ongepast gedrag vertonen.  

 

3) Regels en afspraken 

4) Posten 
Career  

● Komende activiteiten 

○ Orientation Day (1/10) 

Eerste event!@Zebrastraat. Veel sprekers, lekker eten en drank. Allen welkom. 

○ Development Day (9/10)  

@thermi 

Sport 

● Voorbije activiteiten 

○ Sport Kick-Off 25/09  

Groot succes! Veel praesidium aanwezig, Bavo twijfelt aan hun sportcapaciteiten..  

● Komende activiteiten:  

○ Try-outs 1/10  

Minivoetbal en Volleybal 

● Lopen met temmer 1/10 

Nico is loopschoenen vergeten…. 

○ Wakeboarden 4/10  

Nog een paar plaatsen beschikbaar. Het kost maar €20.  



○ IFT voorronde veldvoetbal 10/10 

Enige sportactiviteit in de doop. Breng schachten mee als supporters. Overlapt wel een             

beetje met schachtenopdracht, maar we doen ons best. 

○ Basketball try-outs 3/10 

Cultuur 

● Komende activiteiten 

○  Pokertoernooi 3/10 

Zat vrij snel vol. Er moeten wel nog veel mensen betalen. Goede prijzen gefixed. Er zijn veel                 

shiften, gelukkig hebben we schachten. 

○ Update reis → Groningen 

Feest 

● Voorbije Activiteiten:  

○ Openingsgoliarde (24/9)  

Er was een rode loper en kaarsen in de kleuren van de VEK. Rond 10u hebben ze een eerste                   

vat gezet, om 11u nog één en om 12u het laatste. Temmer heeft aan elke eerstejaar een                 

gratis Cornet gegeven en reclame gemaakt voor de initiatiedopen.  

○ Openingscantus (25/9) 

Er was veel volk, vree cho. Alle mensen die ingeschreven waren via de site mochten binnen,                

er waren ook veel externen, mailtje volgt want ze mogen normaal maar binnen vanaf deel 2.                

Thema was ook echt lit! Pavlov ook. 

● Komende activiteiten 

○ Pyamagoliarde (1/10) 

Extra bonnetje als je in pyjama komt. Gratis vat om 22u30.  

○ Schachtengoliarde (8/10) 

Het thema is alliterative superhelden. Schachten komen allemaal verkleed, het gaat leutig            

zijn. 

Temmer 

● Komende activiteiten 

○ Doop 02/10 tot 11/10 

Dinsdag is de voordoop.  

○ Ontgroeningscantus 11/10 

Niets speciaals, gewoon standaard cantus met schachten. Vanaf dan mogen ze hun lint             

rechts dragen. 

 

Delta 

● Voorbije activiteiten 

○ SKO (26/9)  

Extreem vette editie, hard gewerkt, 24h shiften. Merci aan prodelta en het ganse praesidium.              

Goei verhaal met Michiel en het niet werkende oortje! 

○ Opening Delta (20/9)  

Delta is geopend. Alles is vrij vlot verlopen. Merci aan het praesidium om te helpen na BaLa                 

met al het kuiswerk. 

○ Delta receptie (23/9)  

○ VLK feestje @ delta (22/9) 

 

● Komende activiteiten 

○ Opening Lounge (1/10) 

morgen gaat de lounge open. Er is veel werk in gekropen. Deze week zijn we elke avond                 

open, we hebben nog geen deur, bijgevolg is de lounge heel de week open! 

 

Interne 



● Voorbije activiteiten  

○ Onthaaldag (21/09)  

‘s Ochtends lidkaarten voor de archies. Namiddag was voor de burgies. Wandeling en             

presentaties waren goed. Tijdens de cursusverkoop is er iets misgelopen met de            

tekenpaketten. Vlotste onthaaldag die er al is geweest. 

○ Onthaalontbijt (24/09)  

was goed, we hadden nog een beetje koffiekoeken over, maar cursus was er super blij mee! 

○ Infomoment eerstejaars (25/09)  

Was in auditorium L. Er waren zeer veel broodjes, moeilijk om in te schatten. Avond blijkt                

toch beter dan de middag. 

○ Kick-Off Zwijnaarde (27/09) 

Danku aan Hannes om mee te helpen. BBQ was top! Nescafé was blij dat ze er waren. 

● Activiteit fb doorsturen 

Als jullie willen dat wij een post zetten, wees duidelijk wat er gepost moet worden en zorg ervoor dat                   

je een banner maakt die past voor fb. 

● Instagramaccount aanmaken 

Als 1e post praesidiumfoto.  

Pers 

● Komende activiteiten 

○ Kommaneuken 1 (04/10) 

Iedereen is welkom, ook al zijn jullie druk bezig met de doop. Er is eten en drinken. 

DLK 

● Komende activiteiten INweiDING 

○ Koecinema (1/10)  

○ P/Meteravond (2/10)  

valt ongelukkig met de doop.. 

○ Lezing Polo architects (3/10)  

○ Dessertbuffet (4/10) 

 

Penning 

● Als je dingen verwacht van penning zoals enveloppes, kassa’s, etc.. Dan moet je nog altijd een mail                 

sturen. Er komt nog een infomoment om te leren inboeken. 

Vice 

● Infomoment voor de medewerkers op donderdag 4/10 om 12u. 

 

5) Algemeen 

Stemmen actieve medewerkers 

● Cursus 

○ Jan Severyns, Niels Maes, Eline Smits, Lauranna Roelants, Loïc De Weert, Fran Debruyne en              

Luna Rosseel; 

Minstens 5 shiften gedaan. Unaniem goedgekeurd 

 

6) Varia 

● FK-Fuif (Willem) 

FK receptie was nog geestig. In het tweede semester om te bonden met alle FK kringen.  

● Groove-X reünie 23/11/2018 (Kasper) 

Het 4e jaar dat dit zou doorgaan. Reuniefeest van alle mensen die meegegaan zijn op de zomerreis.                 

Delta gaat gewoon open aan normale prijzen. Er zullen geen stickers meer zijn. Cedric en Kasper                

zullen de verantwoordelijken zijn. Unaniem goedgekeurd. Hij wil die avond ook ‘buckets’ aanbieden. 

 



● Deltacomitée in Praesidium kast  (PJ) 

Goedgekeurd. 

● Keep delta clean! (PJ) 

Mag niet! 

● Leer Delta puntjes doorsturen in chronologische volgorde (Willem) 

● Advertenties op FB (Michiel) 

Ik stuur er nog een mailtje over. 

● Koffiemachine is besteld (Hannes) 


