Praesidium vergadering 6
Zondag 28-10-2018
Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hanne, Saar, Thomas, Kasper, Michiel, Celine, Louis, Lise, Karel, Silas,
Xander, Iris, Dario, Yentl, Marie-laure, Nico, Marija, Eva, Kaat, Ruben, Bavo, Alessandro, Pieter,
Selene, Arent, Pieter-Jan, Viktor, Cédric
Te laat (verwittigd): Margot

Te laat: Selene, Willem
Afwezig (verwittigd): Maarten, Elisabeth, Frederik, Laura
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
/
/
/

2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
4)Posten

Web&ICT:
● Voorbije activiteiten:
○ codesprint I (25/10)
Er was veel enthousiast volk. Een volledige corona gevuld met gemotiveerde
mensen. Karel heeft een goede uitleg gegeven over de website
Feest:
● Voorbije activiteiten:
○ Openingsfuif (16/10)
Leuk feestje zonder veel incidenten. Er waren ballonnen en er werd veel
gedronken. In Delta waren er koffiekoeken en die FK cantor was content.
○ IFT Goliarde (22/10)
We hebben wat bonnen genomen en uitgedeeld. Het was zonder scannen.
●

Komende activiteiten:
○ AA Goliarde (29/10)
anonieme alien goliarde
○ HalloweenParty (31/10)
Met Dentalia,zal weer dik in orde zijn afgaande op vorig jaar. Cocktails in de
lounge en twee sminksters.
○ Prégalabal Goliarde (5/11)
Goliarde voor het galabal. Het is nog niet volledig uitgedacht. Waarschijnlijk wordt
het een wedstrijd en iedereen moet zijn kaart voor het galabal. Bij 250 geziene

○

kaarten zet feest een vat.
Galabal (9/11)
In het Godshuis. Het wordt mega leuk! We willen nog meer kaarten verkopen.
Hopelijk kunnen we dubbeldekkers regelen qua busdienst, dit zou alles enorm
vergemakkelijken.

Cultuur:
● Voorbije activiteiten:
○ Quiz (23/10)
Het was een groot succes met zeer goede vragen van Cogneau! Alles liep vlot en
was goed georganiseerd
○ Balletvoorstelling (24/10)
Leuk volk en eens iets anders.
○ 1ste dansles (24/10)
goed verlopen
● Komende evenementen:
○ Update citytrip (15-16/11)
Waarschijnlijk gaat hij niet doorgaan :(. Dit komt door het Hostel. Er waren enkel
nog kamers met dubbele bedden beschikbaar, maar we kunnen onze deelnemers
niet samenslapen indien ze elkaar niet kennen
C&D:
● Voorbije activiteiten:
○ Sector Day Consultancy (15/10)
Leuk, de mensen die er waren vonden het interessant. Ook de bedrijven waren
tevreden.
○ Sector Day Chemistry & Electromechanics (22/10)
Leuk, de mensen die er waren vonden het interessant. Ook de bedrijven waren
tevreden.
○ Sector Day Construction & Dredging (24/10)
○ Leuk, de mensen die er waren vonden het interessant. Ook de bedrijven waren
tevreden.
○ Infosessie master thesis (25/10)
meer dan 100 man. Het was goed. We willen het ook organiseren voor de
bachelorstudenten volgend jaar. Dit moet nog verder worden uitgedacht.
● Komende activiteiten:
○ Sector Day IT& Electronics (29/10)
Zwijnaarde, de grootste sector day
○ Sector Day Supply Chain & Management (5/11)
Chain reaction. ‘t Wordt leuk
Pers:
●

Sport
●

Voorbije activiteiten
○ Kommaneuken 2
er was heel veel volk. Te veel volk.
○ ‘t Civielke 1
uit en gecensureerd!

Voorbije activiteiten:
○ IFK Tafeltennis (15/10)
3e, helaas

Zwemtraining (18/10)
VTKarting (18/10)
Zeer leuk, andere formule, endurance.
○ IFT (22/10)
Stressy begonnen. Vele doelstellingen gehaald. Check!
○ 24 Urenloop (23/10)
Niveau en sfeer was echt zot.
Komende activiteiten:
○ IFK minivoetbal heren voorronde (29/10)
Om 20u.
○ IFK veldvoetbal heren (31/10)
Moeite om spelers te verzamelen maar dat komt in orde tegen woensdag.
○ IFK volleybal dames eerste ronde (05/11)
we hebben 2 teams. De helft van het 2e team speelt ook op hoog niveau! We gaan
hopelijk beide teams door.
○ Ijshockey (05/11)
Inschrijvingen gaan dinsdag open. Kunnen schaatsen is niet verplicht.
○ IFK basketbal heren voorronde (07/11)
was oké
○ Zwemtraining (08/11)
Vanaf dan vliegen ze er in voor echt
Update Skireis
Hannes en sport zijn skicrew. Om betere communicatie te hebben en opvolging naar
volgend jaar. Het gaat echt leuk zijn! Schrijf je op tijd in want er is nog niet veel reclame
gemaakt en het zit al voor 60% vol.
○
○

●

●

Interne
● Voorbij activiteiten:
○ Ouderinfoavond(18/10)
Veel volk want de mensen zaten tot buiten. Catering was in orde want dat was
door ons gedaan. VTK standjes had iets minder volk. Dit kwam doordat er nu geen
proffenstanden meer waren waar de ouders met konden praten. Hierdoor
stroomden de ouders ook niet door naar ons standje.
● Komende activiteiten:
○ Halloween ( 31/10)
We delen soep uit. Lekkere pompoensoep. Goedkeuring is aangevraagd bij de
decaan.
● Update Instagram
350 volgers! Whoop whoop. We gaan wat aanpassingen doen, zaterdag avond stuurt
IRIS een mailtje voor wie wanneer de Instagram krijgt. Iris stuurt op mail.
Pennink
● Voorbij:
○ Boekhoudsysteem
In de vrije tijd hebben we dit hervormd. Samen met de boekhouder uitgevoerd. Je
snapt er waarschijnlijk niets van, maar penning wil gewoon even een knokeltje
voor hun harde werk.
● Komend:
○ Kassasysteem
Wordt in de komende maanden hervormd. We gaan een soort kassasysteem in
blauw zetten. 1 vaste in blauw en 2 draagbare met tablets.

Delta
●

●

Voorgaande Activiteiten:
○ Oktoberfest (23/10)
Er was iets fout gegaan met de promo, en daardoor hebben we fb volgespamd.
Aankomende Activiteiten:
○ Drum and Bass (06/11)
Alle voorbereidingen zijn zo goed als klaar. Headliners liggen vast en Swing fixt
extra licht en geluid. Ze vragen inkom: €2 voor 12u en €4 na 12u. Goedgekeurd

Temmer:
● Matchfixing cantus
Veel praesidium, niet zo veel ander volk.
● Komende activiteiten
○ Drieverdiepencantus (27/10)
Met VPPK en de VEK. Inschrijvingen zijn vol, het gaat vlot verlopen.
○ Initiatiedoop 2 (5/11)
Guido gids pub crawl. Morgen om 18u gaan de inschrijvingen open.
FRiS
●

●

Voorbije activiteiten
○ Infomoment + receptie (18/10)
Er waren wat Stuvers, alleen op de receptie was er weinig volk.
○ 1e FRiS-vergadering (22/10)
Haegie heeft die gemist want toen zaten we in Warschau
Komende activiteiten
○ 2e FRiS-vergadering en koffiekoeken (12/11)
Tis met koffiekoeken omdat we een wedstrijd hebben gewonnen.
○ Lezing MSB (14/11)
Dat komt in orde. Auditorium is geboekt.

Publieke Relaties met Lies en Maya
● Voorbije activiteiten
○ Update @ Campus 24/10
Merci aan alle shifters! VLK zelf was met veel aanwezig dus alles is zeer vlot
verlopen.
● Komende activiteiten
○ Lezing
CTO Microsoft BeLux - Quetelet
○ Eventueel update voor charity event (../..)
/

5)Algemeen
Web & ICT
● Stemmen actieve medewerker(s)
○ Matthias Maes
Goedgekeurd

Delta
●

Feest
●

Vice
●
●
●

Stemmen actieve mederwerker(s)
○ Lawrence Wallace
Goedgekeurd
○ Dieter Gommers
Goedgekeurd

Stemmen actieve medewerker(s)
○ Jarne De Waele (@Sport en @Feest) (19 shifts kaartenverkoop galabal)
Goedgekeurd
○ Lauren Bontridder (9 shifts kaartenverkoop galabal)
Goedgekeurd
○ Lukas De Loose (goeie gast, 5 shiften op openingsfuif)
Afgekeurd, maar toch ook goedgekeurd!
○ Rena Bartholomeus (8 shifts kaartenverkoop galabal)
Goedgekeurd

Praesidiumweekend (19/10-21/10)
Het was leuk. Gelukkig is iedereen veilig daar geraakt en terug.
VLK Galabal (26/10)
Yammi Yammi, leuke avond! Bonnen uit Delta worden gebruik hiervoor.
Stemmen actieve medewerker(s)
○ Thomas De Man (9 shiften)
Goedgekeurd
○ Xavier Claerhoudt (7 shiften)
Goedgekeurd
○ Pieter Mouwen (7 shiften)
Goedgekeurd
○ Pavel Deboeverie (7 shiften)
Goedgekeurd
○ Tessa Decraemer (5 shiften)
Goedgekeurd
○ Josephine De Visscher (4 shiften)
Goedgekeurd
○ Valerie Marissen
Goedgekeurd
○ Stef Wouters
Goedgekeurd
○ Eli Bral
Goedgekeurd
○ Lisabeth Huysentruyt
Goedgekeurd

6)Varia
●
●

●
●
●

Aanpassing shiftenlijst Delta ivm actieve medewerkers
Is oke
Web&ict grief rood
Alles ligt terug op zijn plaats. Nico houdt zich bezig met een systeem om dit te
vergemakkelijken na het galabal.
Cursus Latex (Lise)
Werd vorig jaar gegeven. Er is wel wat vraag naar. Dit zal op 14 november doorgaan.
Activiteiten site zonder tekst
Zorg dat de tekstjes altijd ingevuld zijn als uw activiteit bijna is op de site.
Fk Praesidiumweekend
Niemand is geweest, dat was wel een beetje spijtig. Er mochten anderen gaan als praeses
en vice niet kunnen.

