Praesidium vergadering 5
zondag 14 oktober 2018

Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hannes, Saar, Thomas, Kasper, Michiel, Laura, Lise, Celine, Louis, Karel, Silas,
Xander, Dario, Willem, Yentl, Marie-laure, Maarten, Nico, Marija, Eva, Kaat, Bavo, Alessandro, Margot, Pieter,
Elisabeth, Selene, Pieter-Jan, Viktor, Frederick, Cédric P, Arent
Te laat (verwittigd): Ruben

Te laat: Iris
Afwezig (verwittigd):
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
volgende PV 28 oktober 2018

2)Mededeling van de voorzitter

Tekst

3)Regels en afspraken

/

4)Posten

Cultuur
● Voorbije activiteiten:
○ pokertoernooi 03/10
Goed verlopen, beetje in’t honderd gelopen bij de leveranciers maar alles is in orde
gekomen. Inschrijvingen zaten zeer snel vol.
Feedback: samenzitten met iemand die goed pokert
● Komende activiteiten:
○ quiz 23/10
wordt leuk!.
Nico: Wie is quizmaster - Cultuur: Nico - Nico: Joepie
○ Balletvoorstelling 24/10
Volledig vol, ‘t zal wel in orde komen. Door het grote succes gaan ze dit misschien
in het tweede semester nog eens doen.
○ Danslessen (les 1) 24/10
Thema disco swing. gaat door in Tweekerken. zit vol, er is geen plaats.
Feest:
● Voorbije activiteiten:
○ Pyamagoliarde (01/10)
Was vree schoon. Beneden helemaal vol, of niet. Lounge gaat maandag niet meer
open, anders heeft feest geen volk op de goliarde..
○ Schachtengoliarde (08/10)
Geslaagd, ze waren goed verkleed.

Komende activiteiten:
○ Geen goliarde (BEST) (15/10)
Geen goliarde want het is international shotjes dinges van BEST
○ Openingsfuif (16/10)
Dinsdag, leuk feestje, allemaal kijken voor de shiften. Liefst ook de laatste shiften.
Ook laatste tickets worden verkocht.
○ IFT Goliarde (22/10)
Enkel scannen in het GUSB om sport te steunen.
Schachtentemmer:
● Voorbije activiteiten:
○ Doop (02/10 - 11/10)
Nu donderdag hebben we 52 commilitones bij. Doop is vrij goed verlopen. Het
was een persoonlijke doop. Ook vanuit het doopcomité hebben we geprobeerd om
een goede band met de schachten te hebben.
●

Komende activiteiten:
○ Initiatiedoop 1 (15/10)
Morgen 1e initiatiedoop. Morgen nog presentatie, hij is bijna klaar. Communicatie
met interne. Er moet minstens 1 gedoopte per doopgroepje zitten, gestemd.
○ Beiaardcantus (17/10)
We zijn volop extra tickets aan het vragen want er staat nog 45 man op de
reservelijst. Morgen is de deadline om te betalen dus waarschijnlijk kunnen er wel
nog veel van de reservelijst toch komen.
Web&ICT:
● Komende activiteiten:
○ Codesprint I (25/10)
Donderdag na praesidiumweekend. Leuk.
●

Career and Development
● Voorbije activiteiten:
○ Orientation Day 1/10
Vlot verlopen, enkel de spreker in het begin was wat te lang.
○ Development Day 9/10
Paar problemen met te weinig noodles maar dat was de schuld van The Noodle
Bar, was wel lekker! Interessant workshops, allemaal positieve commentaar. BCG
was meer een Q&A en dat was eigenlijk wel nog interessant
● Komende activiteiten :
○ Sector Day Consultancy 15/10
morgen, nog paar plaatsen. 7 bedrijven, iets raadselachtig met broodjes en een
nieuwe locatie.
○ Sector Day Chemistry and Electromechanics 22/10
Na het praesidiumweekend, wordt nice. Mobiele escaperoom, hapjes & drankjes.
○ Sector Day Construction and Dredging 24/10
Cocktail workshop
○ Infosessie master thesis (25/10)
samen met de faculteit en Hennie. Interessant voor thesissers. Meer focus op
inhoud.

Delta
●

Opening Lounge 1/10
Goede goliarde in de lounge. Veel gezopen, veel volk, weinig problemen. Het wordt meer
en meer lounge volk dat we beginnen aan te trekken.

Best/ IAESTE
● Komende events:
○ Internationale Shotjesgoliarde
1 euro betalen en je draait aan het rad, dat zegt welk shotje je krijgt. Ook de
mogelijkheid om een reis tot de wereld te krijgen.
FRiS
● Komende activiteiten:
○ Infomoment (18/10)
Eerst uitleggen wat het inhoud, STUVER. Erna receptie met broodjes.
○ 1e FRiS vergadering (22/10)
Er zullen broodjes zijn.
○ Update lezing MSB
Jeugddiplomatie en het belgische team is daar wereldkampioen en ze komen een
lezing geven over onderhandelingstechnieken. Hopelijk ergens begin november.
Interne:
● Komende activiteit :
○ ouderinfoavond ( 18/10)
Ouders komen naar de plateau om uitleg te krijgen over de richting van hun
kinderen. Er komen verschillende mensen waaronder Cedric. Aansluitend is er een
kleine receptie en een VTK standje. Shiften worden nog aangemaakt
○ Instagram
Joepie, we hebben een Instagram. Vanaf vandaag! De bedoeling is om die pagina
te gebruiken als promotie. Praesidium mag enkel het verhaal gebruiken. Enkel
interne maakt posts, goal: 1 foto per week minimum van goede kwaliteit.
DLK
○
○
Sport
●

●

Café spelen met de archies @ koebar
Op vraag van archies. Haegie zet doodle online! We doen dat.
Versier je mokje (18/10)
Je kan je eigen koffietassen schilderen, niets te maken met iets anders.

Voorbije activiteiten:
○ Try-Outs (1/10, 3/10)
Er waren een paar zeer sterke teams, maar sommige teams zijn veel laatstejaars.
Er worden ook veel mensen bereikt die minder goed zijn in de sporten.
○ Wakeboarden (4/10)
Beginnersfoutje, is niet aangekondigd wanneer inschrijvingen open gingen. Erna
frietjes gegeten, het was geslaagd!
○ Voorronde IFT (10/10)
Woensdag, veel supporters voor sporters.
Komende activiteiten:
○ EKart (18/10)
Dit is wel op tijd aangekondigd en zit al vol. Het is een vrij dure activiteit maar wel
blij dat we dat kunnen aanbieden.

○

○

○
○

IFT (22/10)
De shiften raken redelijk goed vol. Als iedereen nog eens wil kijken voor de
praesidiumshiften. Belangrijke wedstrijden: finales zijn ‘s avonds, volleybal en
basketbal. Er is altijd zeer veel sfeer.
24u loop (23/10)
Event is online gekomen op Facebook. Er zijn nog niet veel inschrijvingen, probeer
zo veel mogelijk mensen cho te maken. Ook een leuke activiteit voor praesidium
voor de goede band in Leuven.
IFK Tafeltennis (15/10)
Redelijk veel inschrijvingen, nog wat meisjes gezocht, voor de damescompetitie.
Zwemtraining (18/10)
We zullen een baan afhuren vanaf donderdag. Ook om metingen te doen voor het
IFT.

5)Algemeen
●
●

●
●
●

●

Praesidiumweekend (19/10-22/10)
Concretere info volgt
VLK Galabal (26/10)
Traditioneel gaan we samen eten en vertrekken we samen naar de Oude Vismijn.
Afspraken via mail, je mag een +1 meenemen.
Penning puntje
Ze gaan persoonlijk iedereen leren inboeken. Passeer eens in blauw/groen/...
Reuniecantus (12/10)
Het was het heel plezant.
Pro-praesidium automatisch actieve medewerker
Voorstellen voor pro praesidium automatisch actieve medewerker te maken.
Unaniem goedgekeurd
Overdrachten (Lukas)
Probeer zo veel mogelijk informatie bij te houden voor de overdracht tijdens het jaar. Best
na elke activiteit. Schrijf alles uit en zet het op de wiki. Public shaming voor de mensen die
het niet doen.

Actieve medewerkers stemmen:
● Cultuur
○ Jacob DeClerckq
● Vice
○ Achim Vandierendonck (8 shiften)
○ Lawrence Wallace (5 shiften)
○ Ruben De Bleser (5 shiften)
○ William Noppe (3 shiften)
○ Maxime Steelandt (2 shiften)
● Cursus
○ Nicolas De Koning
●

●

Sport
○
○
○
Delta
○
○

Flor Kochuyt
Kasper Ligneel
Jelle De Wispelaere
William Noppe
Kasper Ligneel

○ Chia Honore
○ Armand Naessens
○ Wafae Hammich
○ Wout Sneyers
○ Jan Severyns
○ Jerome Dejonghe
● Pers
○ Lynn Van Nieuwenhove
Allemaal goedgekeurd!

6)Varia
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●

Reclame op VTK site (Celien)
via admin, mail ICT
Communicatie tussen FRiS en de FR-stuvers van VTK (Frederik)
Voorzitter wil nog afspreken met iedereen. Voorbereiding daarvan wordt ontvangen op
het einde van de week.
Bereiken brugstudenten industrieel ingenieur (Frederik)
Dat kan maar sommigen willen niet echt iets met ons te maken hebben omdat ze hun
eigen vrienden enzo van vroeger hebben.
Civielkes in Zwijnaarde (Frederik)
Interne vraagt nog wie er manna’s kan meenemen naar Zwijnaarde
Vriendenboekjes Praesidium (DiDaDario)
leek hem een leuk idee om een vriendenboekje te hebben met de vragenlijsten van PERS
Materiaal rood (Celien)
Niet al het materiaal is te vinden waar het moet zijn. We hebben ook geen micro of box
meer waardoor we geen luid stemmetje konden fixen.
kalender kar (Lise)
Geen volledige dag reserveren maar een uur.
Professionele outro voor filmpjes. (Nico)
Willem fixt het.
Actieve medewerkers inlichten (Nicow)
Licht ze in als je ze actief maakt
Archief is gekuist. Er lag massa’s shit! Er moet nog naar het containerpark gereden
worden.

