
Praesidiumvergadering 5 
 Zondag 25 oktober  

 2009 
 
 
 

 
Verwittigd: Lies, Bram, Steven, Lienert (later), Kim (later), Yumi, Arne (later) 
 
Aanwezig: Wout, Lucie, Brecht, Mathias Dm, Jens, Mathias dh, Anke, Mich, Jef, 
Stefaan, Lienert, Kim, Bart, Wendy, Jelle, Charlotte, Dieter, Jeffrey, Gertjan, Anne, 
Bruno, Stefaan, Christof 
 
Afwezig: Bram, Steven, Yumi, Lies 
 
1) Datum volgende PV en AV 
PV 6: zondag 22 november om 20:30 

 2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
Iedereen van het praesidium is uitgenodigd op koffie bij de praeses. De doodle volgt via 
mail. 
 
4) Komende activiteiten  
Cultuur 
• Quiz 
De shiftenlijst staat online, deze moet nog ingevuld worden. Mensen die opdienen, 
gelieve iets vroeger te komen. Er is nog plaats voor 7 groepen. Schachten die opdienen, 
gelieve deftig gekleed te zijn en geen nummer te dragen. Van de jury wordt verwacht 
dat ze professioneel en deftig overkomen 
 
• Pokertoernooi 
Het pokertoernooi gaat door op 12 november in Parochiezaal de Kring.  Het voorschot 
is betaald. Er zullen in het totaal 11 tafels zijn, we gaan dus 11 dealers nodig hebben. 
Cultuur hoopt op een goede medewerking van het praesidium om de shiftenlijst in te 
vullen.  
 
 
 



• gratis demo-avond spelletjes 
De quizmaster stelde voor om een gratis spelletjesavond te organiseren. 
(Gezelschapsspelletjes). Dit zou doorgaan op de archiezolder of misschien een 
gezelschapsspelletjesgoliarde.  Er is een bende op het forum die graag spelletjes speelt, 
zeker daar eens posten. 
 
• Concert GUSO 
Er worden 15 tickets aangekocht. 
 
Feest 
• Doop 
Voor de doopcantus, niet-schachten moeten inkom betalen. Alle postjes voor de doop 
zelfs zijn gevuld. 
 
• Extra feestje semester 1 
Er komt een extra feestje in het eerste semester. Een duvelfeestje! Dit zal doorgaan in 
de Twieoo, eind november. 
 
• Galabal 
Er zullen 3 dj’s in de mainroom zijn, de affiche zal af zijn tegen eind november. 
 
Sport  
• IFT 
• Karting 

 
Web & ICT 
• Latexles 
Er zijn 22 cursussen. Alles is in orde. De les geeft de beginselen en een overzicht van 
Latex. 

 
Recruitment 
• Panelgesprek niet-technisch ingenieur 
Het panelgesprek gaat door in de plateau, met een receptie achteraf. Er zijn al 2 
bedrijven, nog 2 te gaan. 
 
• Got-IT 
Er zijn al 3 bedrijven gevonden, nog 2 te gaan. 
 
• Panelgesprek energie/ Powered-up 
Dit panelgesprek komt er zeker nog, in samenwerking met Exxon Mobil. 
 
•Infoavond solliciteren 
Op 2/12 is er KVIV met bio-ingenieurs. Samenwerking ivm solliciteren, er zijn ook 



mensen van onze ingenieursrichting uitgenodigd. 
Op 16/03 is er KVIV “assessments”, AIG bowling halftime is op zelfde dag, dit is geen 
probleem. 
 
IAESTE 
• Jobraiser infomoment 
Gaat door op woensdag 28 oktober. Info over hoe te jobraisen. 
 
• infoavond/international evening  
Gaat door op maandag 9 november. Info over de gehele IAESTE procedure, hoe te 
appliceren, enz... Daarna international evening, dit is voorstelling van een aantal landen 
aan de hand van eten/drinken. 
 
Vice 
• Medewerkersetentje 
Het medewerkersetentje gaat door op 23 november. Het concept is dat dit voorafgaat 
aan de goliarde. Het gaat door in ’t Parlement. Het zal spaghetti zijn. 

 
5) Voorbije activiteiten  
 
Cultuur 
• Salsa dansles 
De salsalessen zijn een succes. Goede leraars, alles verloopt vlot en iedereen is 
enthousiast. 
 
• Script show 
Het script gaat goed vooruit, genoeg medewerkers. 
Er worden nog posters uitgehangen voor de show, om medewerkers (voor dans, decor, 
...) te zoeken. 
 
Sport 
• Kick-off 
Er waren wat problemen met de pamperpaal. Er was ook niet zoveel volk, dus 
misschien is het beter het in het vervolg voor de plateau te houden.  

• Paintball   
In het vervolg moeten er betere afspraken gemaakt worden ivm kogels en drankjes. 
 
Web & ICT 
• Code sprint 
Code sprint was een succes, de medewerkers zijn allemaal goed aan het werk gezet. De 
volgende code sprint volgt in november. 
 



Recruitment 
• Recruitment kick-off 
De karting is wat uitgelopen, waardoor er weinig tijd was om te eten. De bus was iets te 
vroeg geboekt. 
• Info-avond en feedbacksessie CV schrijven  
Er was een lagere opkomst dan vorig jaar.   
 
IAESTE 
• Away Day 
De away day ging goed. BEST had wafels voorzien. IAESTE had ook eten voorzien. Er 
werd goed geflyerd. De mensen waren geïnteresseerd.  
 
• Etentje Amadeus voor trainees 
Het etentje verliep vlot. Het was lekker! Mmmm! 

 
6) Algemeen 
 
Vice 
•Medewerkers (Feest en Web&ICT) 
Web/ICT: Floris, Sergei, Henry, Jeffrey 
BEST: Sarah 
Feest: broer van Stef Heyninck 
Externe: Jessie, Sofie 
Cultuur: Bob, Max 
Sport: Michiel Deneckere geschrapt 
 

7) Varia 
• Wanneer er inschrijvingen opengaan, steeds een mailtje vooraf sturen en een paar 
apart houden (een 5 tal), bv voor bierbowling. 
• Er was weinig volk op de VEK fuif, er was wel een vette lichtshow. 
• Bij je activiteiten, steeds invullen op de admin hoeveel mensen er naar de activiteit 
gaan. 
• Database leden: uitsorteren + telefoonnr erbij 
• Jenever? 
• We hebben een nieuwe pc van het FK gekregen. 
• Gelieve allemaal jullie manna’s uit te delen op maandag/dinsdag 
Misschien eens met Herman praten over prijzen voor de manna. 
•Anke leent haar koffiezet uit voor koffie bij de praeses 
•De ouderolderscantus wordt een week verplaatst, dit naar vrijdag 4 december, 
woensdag 2 december is er sinterklaascantus en 9 december is er massacantus. 
• Morgen komt er een shiftenlijstje voor de opkuis door schachten 
 


