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                        Praesidium   vergadering   4   
Zondag   27   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,   
Flor   S.,   Astrid,   Nele,   Marie,   David,   Flor   K.,   Maxim,   Maxime,   Chloë,   Eline,   Pieter,   Tim,   Axel     
Te			laat			(verwittigd):	 		
Te			laat:	 		
Afwezig			(verwittigd):			  Thomas     
Afwezig			niet			verwittigd:	 		

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   
Zondag   04/01    om   20:30     

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   
Deze   week   houden   we   het   kort.   Dit   wil   zeggen:   alleen   de   komende   activiteiten   van   volgende   
week.   De   rest   houden   we    voor   later.   Vanaf   volgende   week   zullen   de   vergaderingen   om   de   2   
weken   doorgaan   in   de   Therminal   om   20:30.    Volgende   week   is   het   beneden   in   de   Podiumzaal   
(beneden)   en   vanaf   dan   in   de   Trechterzaal   (boven).   

3)     Regels   en   afspraken   

4)     Posten   
Vice:   

● Update   DSA:   Dit   moet   alleen   voor   events   die   buiten   doorgaan   met   infrastructuur   (waar   
opbouw   voor   nodig   is).   Als   je   geluid   gebruikt,   moet   je   hier   ook   een   aanvraag   voor   
indienen.   Moest   dit   voorvallen   stuur   dan   zeker   eens   een   berichtje   naar   de   vice.     

  
Interne:   

● Komende   activiteiten:   
○ Onthaalontbijt   (23/09):   Dit   is   nogal   moeilijk   omdat   de   eerstejaars   nu   altijd   in   

groepen   in   de   Expo   les   hebben.     
○ Presentatie   (maandagen):   Hiervoor   hebben   we   een   moment   gevonden.   We   

zouden   dit   doen   tijdens   de   livestream   van   fysica   op   maandag.   Dit   verandert   wel   
weer   na   BaWi.     
Als   anderen   willen   presenteren   kunnen   zij   gewoon   kijken   naar   het   lessenrooster.   
Er   staat   duidelijk   wie   er   wanneer   moet   zijn   en   of   het   gelivestreamd   wordt.   

  
  



/

Feest:   
● Komende   activiteiten:     

○ Draai   je   rijk   goliarde   (28/09):   Dit   zat   weer   heel   snel   vol.   Deze   keer   kan   je   aan   een   
rad   draaien   en   zo   een   prijs   winnen.   Als   er   nog   tafels   vrij   zijn,   kan   je   altijd   nog   
a�komen.     

  
Sport   

● Komende   activiteiten:   
○ Lopen   door   Gent   (28/09)   
○ Minivoetbal   try-outs   (28/09)   
○ Basketbal   try-outs   (30/09)   
○ Veldvoetbal   try-outs   (30/09)   
○ Kajak   door   Gent   (01/10):   Gelieve   voor   dinsdag   te   betalen   zodat   we   kunnen   

bijhouden   met   hoeveel   we   zouden   zijn.     
○ Speedteamtraining   II   (01/10)   

  
BEST:   

● Komende   activiteiten:   
○ PV   1   (28/09)   
○ Fun   activiteit   (29/09):   Dit   wordt   een   teambuilding   in   het   Zuidpark,   waar   we   

bijvoorbeeld   gaan   frisbeeën   of   badmintonnen.   Het   is   alleen   bedoeld   voor   
BEST-leden.    

  
Delta:   

We   willen   vooral   iedereen   bedanken.   Het   is   allemaal   heel   goed   en   vlot   verlopen.   We   
willen   ook   aan   het   praesidium   vragen   zich   al   in   te   schrijven   voor   hun   shiften   zodat   we   
hier   wat   een   overzicht   van   hebben.   

● Komende   activiteiten:   
○ Gewoon   open   (mits   reservatie   +   bestelsystemen):   Er   komt,   net   zoals   bij   de   

goliardes,   een   inschrijvingssysteem.   Je   reserveert   een   tafel   voor   heel   de   avond   en   
er   wordt   verwacht   dat   je   ten   laatste   een   half   uur   na   het   openingsuur   arriveert. .   
Op   de   site   zal   ook   telkens   staan   of   er   nog   tafels   vrij   gekomen   zijn   of   niet.   We   
zouden   ook   QR   codes   gebruiken   zodat   er   vanaf   de   tafel   besteld   kan   worden   en   
we   gaan   gebruik   beginnen   maken   van   Bonsai   (een   systeem   voor   digitale   
betaling).     

  
Career:   

● Komende   activiteiten:   
○ Orientation   Day   (28/09):   Er   zijn   nog   plaatsen   dus   schrijf   je   zeker   nog   in.   Als   je   

weet   dat   je   niet   komt,   schrijf   je   dan   zeker   uit   zodat   we   een   goed   overzicht   
hebben.     

  
Cultuur:     

● Komende   activiteiten:   
○ Script   sessie   1   (29/09):   Het   thema   staat   al   vast,   maar   de   ideeën   nog   niet.   

Iedereen   is   dus   zeker   welkom.   
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○ Pokertoernooi   (30/09):   De   chips   zijn   online   en   de   kaarten   worden   telkens   
ontsmet.   Er   zijn   ook   veel   reserveboeken   om   te   kunnen   afwisselen.   Het   wordt   
heel   leuk,   dus   schrijf   je   zeker   nog   in   als   dealer   of   gewoon   als   kandidaat.     

  
FRiS:   

● Komende   activiteiten:   
○ Algemene   vergadering   1   (28/09):   Er   is   nog   plaats,   dus   kom   zeker   eens   af   als   je   

bijvoorbeeld   wilt   klagen   over   de   coronamaatregelen.     

5)     Algemeen   
●   Actief   stemmen:   

○ Cursus:   Robbe   Cole,   Nicolas   De   Koning,   Wouter   Benoot,   Leen   Marien,   Lisa   
Damman:   Unaniem   goedgekeurd   

○ IAESTE:   bestuur:   Lore   De   Ridder   (President),   Jasmine   Dehamers   (Vice),   Yentl   
Allaert   (incoming   and   ongoing):   Unaniem   goedgekeurd   

  

6)     Varia   
● Vice:   medewerkers:   We   vragen   om   eens   op   de   site   te   gaan   kijken   en   al   de   medewerkers   

die   bij   jouw   post   staan   eens   te   bekijken.   Als   deze   niks   meer   gaan   doen   dit   jaar,   verwijder   
je   deze.     


