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                        Praesidium   vergadering   6   
Zondag   18   oktober   2020   

  
  
  
  
  

Aanwezig:				Xander,   Brecht,   Arent,   Stef,   Gwendolyn,   Anouk,   Fran,   Tibo,   Jan,   Niels,   Arthur,   Doran,   
Sebastiaan,    Lisabeth,   Ine,   Sharon,   Caro,   Iris,   Lauranne,   Jarne,   Sam,   Flor   S.,   Astrid,   Nele,   Marie,   
David,   Flor   K.,   Maxim,   Maxime,   Chloë,   Eline,   Pieter,   Tim,   Axel   
Te			laat			(verwittigd):				Thijs   
Te			laat:	 		
Afwezig			(verwittigd):				Kaat,   Elisabeth,   Thomas   
Afwezig			niet			verwittigd:	 		

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   
PV   7:   zondag   1   november   

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   
Er   is   geen   verbod   op   activiteiten,   maar   er   zijn   wel   extra   restricties.   Deze   staan   in   de   
WhatsApp-groep,   maar   komen   ook   nog   eens   via   mail.   Voor   sport   en   cultuur   worden   de   
maatregelen   nog   besproken,   dus   deze   week   zouden   de   activiteiten   zoals   gepland   kunnen   
doorgaan.   Het   is   absoluut   niet   de   bedoeling   dat   VTK   weer   helemaal   stil   valt.   Probeer   dus   
nog   zo   veel   mogelijk   te   organiseren   en   eventueel   alternatieve   events   te   voorzien.   Het   
bestuur   zal   hier   dan   ook   zo   veel   mogelijk   bij   helpen.   
  

Zoom   heeft   een   timer,   dus   VTK   zal   een   account   kopen.   Dit   zal   dan   werken   met   een   
reserveringssysteem   voor   de   verschillende   posten.     

3)     Regels   en   afspraken   
Vragen   kunnen   in   de   chat   gestuurd   worden.   

4)     Posten   
FRiS:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Werkgroep   Fa...,   euhm   productiefaciliteiten:   Dit   ging   zeer   goed.   Het   is   een   

project   met   de   faculteit   om   een   lab   met   nieuwe   machines   zoals   een   3D   printer   
te   krijgen.   Hier   komt   waarschijnlijk   nog   een   enquête   over.     

● Komende   activiteiten:   
○ Algemene   Vergadering   2   (19/10):   Van   zodra   de   drukte   wat   voorbij   is,   kan   

iedereen   zeker   eens   afkomen   om   wat   input   te   geven.     
  

  



/

  

Interne     
● Voorbije   activiteiten   

○ 9/10   Zwijnaarde   Kick-Off:   Het   was   niet   superdruk,   maar   we   zijn   uiteindelijk   
wel   alle   pizza’s   kwijtgeraakt.     

Sport   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Lopen   door   gent   
○ VTKoers   
○ Oefenmatch   minivoetbal:   Gaat   vanaf   nu   niet   meer   door.   
○ Speedteamtraining   
○ Volleybal   try-outs:   Gaat   vanaf   nu   niet   meer   door.   
○ Initiatie   yoga:   Er   was   veel   volk,   iedereen   had   spierpijn   erna.     

● Komende   activiteiten:   
○ Lopen   door   Gent   19/10   &   26/10   
○ Beachvolleybal   20/10   (mss   19/10):   Aangezien   het   binnen   niet   meer   mag   

doorgaan,   doen   we   het   nu   dus   buiten.     
○ VTKoers   21/10   &   28/10   
○ Speedteamtraining   22/10   
○ Zwemtraining   27/10:   Er   zijn   16   plaatsen   en   het   wordt   georganiseerd   met   VLK.   
○ Muurklimmen   29/10:   Woensdag   inschrijven.   

We   gaan   samenzitten   met   penning   om   te   zien   hoe   en   of   we   de   activiteiten   nog     
kunnen   laten   doorgaan.   
Er   komt   morgen   meer   info,   maar   vermoedelijk   kan   deze   week   alles   gewoon     
doorgaan   en   moet   daarna   alles   terug   worden   ingediend.   

  
Cursus   

● Komende   activiteiten:   
○ Wikisprint   (5/11):   Dit   kan   waarschijnlijk   nog   wel   doorgaan,   maar   iedereen   

moet   afstand   houden   en   er   mag   geen   eten   of   drinken   zijn.     
○ Lezing   (17/11,   18/11   of   24/11):   Ook   hiervoor   gelden   de   nieuwe   regels.     

  
Cultuur:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Graffiti   Workshop:   In   het   begin   was   het   nogal   moeilijk   om   geïnteresseerden   te   

vinden,   maar   uiteindelijk   was   er   nog   maar   één   plaats   over.     
● Komende   activiteiten:   

○ Quiz   (27/10): .    Deze   gaat   nu   online   doorgaan.   
○ Online   scriptsessies:   Deze   zullen   vanaf   dinsdag   online   zijn.   

  
Feest   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Oerwoud   (13/10-15/10):   Dit   was   een   enorm   succes   en   een   perfecte   afsluiter   

voor   de   lockdown.   Vooral   dank   aan   de   Deltanen,   de   permanentieshifters   en   
logistiek.   Het   was   gezien   de   omstandigheden   één   van   de   beste   events.     

○ Balkangoliarde   (5/10):   Dit   was   een   groot   succes   en   ook   dank   aan   Jan   om   
zich   zo   mooi   te   verkleden.   
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○ Griekse   goden   goliarde   (12/10):     
    
Schachtentemmer:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ PeMe-avond:   Goed   verlopen.   Alle   groepen   zijn   nu   gevormd,   maar   wel   spijtig   

dat   we   niet   alle   eerstejaars   konden   ontvangen.   Er   zal   misschien   nog   naar   
groepjes   worden   gestuurd   dat   ze   zeker   het   contact   met   hun   kindjes   moeten   
onderhouden.   

○ Gocart   queeste:   Er   zijn   er   ongeveer   32   gekomen   en   zij   hebben   allemaal   de   
tijd   van   hun   leven   gehad.   Er   is   een   facebookgroep   opgericht   zodat   we   
mensen   die   zich   willen   laten   dopen   of   de   aan   de   teambuildings   willen   
deelnemen,   makkelijk   kunnen   bereiken.   Er   worden   ook   leuke   memes   ingezet.   

● Komende   activiteiten:   
○ ‘Bubbel’bal:   Aangezien   iedereen   in   zijn   eigen   bal   zit,   is   dit   coronaproof,   maar   

de   inschrijvingen   zullen   verlaagd   worden   naar   40.     
  

dlk   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Vergadering   (15/10)   
○ Stadswandeling   met   erasmussers   (15/10):   Er   was   redelijk   veel   volk   

waaronder   ook   vrij   veel   erasmussers..     
● Komende   activiteiten:   

○ Red   Bull   Basement   (19/10):   Er   zijn   vijf   teams   ingeschreven.   Elke   deelnemer   
krijgt   waarschijnlijk   een   Red   Bull   mee.    

  
BEST:   

● voorbije   activiteiten   
○ BEST   summer   course:   a   new   concept   
○ AV   2   
○ topic   brainstorm   &   tests     

● komende   activiteiten   
○ AV   3   (26/10)   

  
Communicatie:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Creatieve   avond   2:   Er   is   volledig   gepland   wie   wat   doet   voor   ‘t   Civielke   2.     

  
Penning-Extern   

● Voorbije   activiteiten   
○ International   buddy   evening   (08/10):    Er   was   veel   interesse   van   internationale   

studenten   en   net   iets   minder   van   Belgen,   maar   er   was   zeker   genoeg   volk.   Naar   de   
toekomst   toe   moet   er   vroeger   promo   gemaakt   worden,   maar   gezien   de   
omstandigheden   komt   er   waarschijnlijk   geen   follow-up   event   meer   dit   semester.   
Het   tweede   semester   zal   hopelijk   wel   weer   met   fysieke   events   kunnen   
aanvangen.   
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C&D   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Development   Day   
● Postpuntje:   

○ Sector   Days   
○ Internshipfair:   Het   is   nog   niet   zeker   hoe   dit   gaat   verlopen,   omdat   iedereen   

normaal   wel   één   op   één   met   de   bedrijven   zou   moeten   praten.   Er   wordt   dan   
ook   voor   de   zekerheid   een   virtueel   alternatief   uitgewerkt.   

Het   is   ook   moeilijk   om   workshops   te   organiseren   met   anderhalve   meter   afstand   en     
zonder   eten   en   drinken,   dus   ideeën   zijn   altijd   welkom.   

5)     Algemeen   
  

● Goedkeuren   PV2:   Unaniem   goedgekeurd     
● Goedkeuren   PV3:   Unaniem   goedgekeurd     
● Goedkeuren   PV4:   Unaniem   goedgekeurd     
● Goedkeuren   AV1:   Unaniem   goedgekeurd     
● Goedkeuren   AV1   VTK   Café   vzw:   Unaniem   goedgekeurd     

  
  

6)     Varia   
  

● Chloë:   
○ Duurzaamheidsplan:   Dit   zal   nog   worden   doorgestuurd,   maar   Chloë   zal   de   

posten   ook   zelf   contacteren   als   er   een   mogelijkheid   is   om   het   toe   te   passen   
op   hun   evenement.   Als   we   dit   doen,   krijgt   VTK   punten   en   kunnen   we   met   het   
praesidium   een   etentje   winnen.   Er   werden   ook   papieren   met   instructies   boven   
de   vuilbakken   gehangen.     

○ Bloedserieus   Gent:   Op   donderdag   29   oktober   zou   VTK   hiervoor   moeten   
shiften.   Dit   zijn   vrij   veel   shiften,   dus   er   wordt   op   iedereen   gerekend.   

● Arthur:   
○ Sleutels   praesidiumkast:   Deze   week   worden   er   nieuwe   bijgemaakt,   dus   laat   

nu   weten   of   ze   werken.     
● Brecht:   

○ Bestellingen   Collect&Go:   Als   er   iets   van   de   Colruyt   nodig   is,   moet   het   vanaf   
nu   in   de   winkel   zelf   gekocht   worden.   Collect&Go   wil   alleen   nog   particulieren   
aanvaarden.   Er   wordt   gezocht   naar   een   alternatief.     

● Fran:   
○ Verslagen:   We   zouden   ook   niet   mogen   vergeten   om   vorige   verslagen   goed   te   

keuren   zodat   deze   op   de   site   gezet   kunnen   worden.   
● Pieter:   

○ Mobile   liquor   store:   Als   je   een   bestelling   nodig   hebt,   doe   dit   dan   via   de   
Deltanen.   Dit   is   makkelijker   voor   de   facturen   en   zij   hebben   al   een   betere   band   
met   hen.     

  


