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                        Praesidium   vergadering   7   
Zondag   01   november   2020   

  
  
  
  
  

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

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   

15   November   

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   
Dit   semester   zullen   we   waarschijnlijk   niks   meer   in   real   life   kunnen   organiseren,   maar   we   
hebben   wel   een   goede   4   weken   gehad.   Probeer   zeker   zo   veel   mogelijk   online   alternatieven   
te   voorzien.   Er   is   voor   de   quiz   bijvoorbeeld   al   een   wachtlijst,   cursus   gaat   een   studiemoment   
organiseren...   Het   Zoom   account   zal   worden   geüpdatet   zodat   er   300   mensen   op   kunnen   in   
plaats   van   100.   Dit   was   bijvoorbeeld   vooral   belangrijk   voor   de   initiatie-activiteiten.     

3)     Regels   en   afspraken   
Net   zoals   de   vorige   keer:   als   er   een   vraag   is,   doe   je   ‘raise   hand’   en   zal   je   worden   aangeduid.   

4)     Posten   
  

C&D   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Sector   Day   IT   (26/10):   Er   was   een   escape   room   en   een   doorschuifsysteem   
met   de   bedrijven.   Dit   is   zeer   goed   verlopen.   De   bedrijven   waren   wel   zeer   
tevreden   met   de   escape   room.     

● Komende   activiteiten:   
○ Sector   Day   Consultancy   &   Supply   Chain   (3/11):   Dit   is   met   een   

cocktailworkshop   en   heeft   dus   vrij   veel   succes.     
● Varia:   

○ Matching   tool:   Aangezien   het   moeilijk   is   om   de   Intershipfair   online   te   
organiseren,   gaan   we   een   matching   tool   maken.   Dit   zullen   we   zelf   
programmeren   en   zal   dus   vrij   veel   tijd   in   beslag   nemen.   Er   zouden   vrij   veel   
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mensen   nodig   zijn   die   dit   al   eens   uittesten   en   zien   of   de   match   ook   
daadwerkelijk   goed   is.   Op   deze   manier   hopen   we   de   tool   helemaal   op   punt   te   
kunnen   stellen   tegen   de   Intershipfair.   De   vragenlijst   voor   de   bedrijven   is   al   af   
en   voor   de   studenten   komen   er   waarschijnlijk   een   20-tal   vragen   zodat   het   niet   
te   veel   tijd   in   beslag   neemt.   Het   zal   waarschijnlijk   even   lang   duren   om   een   
goede,   al   bestaande   tool   te   zoeken   als   het   zou   duren   om   zelf   één   
programmeren,   aangezien   we   aan   sommige   vragen   bijvoorbeeld   ook   meer   
gewicht   gaan   geven.   

  
Cultuur   

● Komende   activiteiten:   
○ Online   quiz   (5/11):   Hier   is   zelfs   al   een   wachtlijst   voor   en   is   dus   een   groot   

succes.   We   zoeken   wel   nog   vrijwilligers   om   te   helpen   als   jury   of   toezichter   bij   
de   doe-opdracht.   Als   we   een   premium   licentie   krijgen   van   Kahoot,   worden   de   
vragen   automatisch   verbeterd.   Anders   moeten   de   deelnemers   hun   
antwoorden   doorsturen   naar   een   jurylid   via   Zoom   en   verbetert   de   jury.   Hier   
staat   een   shiftenlijst   voor   open.     

○ Burgies   on   stage:   Normaal   ging   er   een   online   wedstrijd   komen   waarbij   de   
winnaar   op   Parkpop   mocht   spelen,   maar   door   de   lockdown   kunnen   de   bands   
niet   meer   oefenen.   Als   iemand   een   alternatief   weet,   mag   die   dit   dus   zeker   
laten   weten.     

  
FRiS   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Algemene   Vergadering   2:   Er   was   vrij   last   minute   beslist   om   deze   toch   online   

te   laten   doorgaan   en   was   weer   in   het   Engels   voor   de   internationale   studenten.     
● Postpuntjes:   

○ Stuverhandleiding:   Dit   is   goedgekeurd   tijdens   de   vergadering   en   is   een   boekje   
met   do’s   and   dont’s.     

  
dlk   

● Voorbije   evenementen:   
○ Red   Bull   Basement   (19/10):   Er   waren   6   pitchers,   die   elk   meer   dan   een   half   

uur   nodig   hadden   omdat   ze   vaak   hun   tekst   niet   altijd   direct   juist   hadden.   Alles   
is   goed   verlopen   en   er   was   nooit   te   veel   volk   tegelijk.   Er   zit   één   iemand   van   
Gent   in   de   top   5.   Morgen   wordt   de   winnaar   bekend   gemaakt.     

○ Teams   Call   met   1e   en   2e   bach   over   code   rood   (29/10):   Dit   ging   over   de   code   
rood   en   we   merkten   vooral   dat   de   eerstejaars   nood   hadden   aan   workshops   
over   maquettes   maken,   presenteren   en   examens.     

○ Emergency   vergadering   (31/10)   
● Komende   evenementen:   

○ Koede   Rood   fbgroep:   Vorig   jaar   was   er   tijdens   de   Jokerweek   een   Koerantaine   
pagina   waar   er   spelletjes,   raadsels   en   wedstrijden   opkwamen.   Dit   willen   we   
opnieuw   doen,   maar   dan   voor   langer   dan   een   week.     

○ Master-bachelor   helpsysteem:   Hier   zouden   bachelors   hulp   kunnen   krijgen   van   
mensen   die   er   al   wat   meer   over   weten   (masters).     
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Sport   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Lopen   door   gent   
○ Zwemtraining:   Dit   was   de   eerste   en   laatste   van   het   jaar.   Veel   mensen   hebben   

zich   nog   net   ervoor   uitgeschreven,   maar   dit   was   niet   per   se   slecht   aangezien   
we   nu   meer   plaats   in   het   zwembad   hadden.     

○ Muurklimmen:   Dit   was   een   dag   vervroegd   zodat   het   juist   voor   de   nieuwe   
maatregelen   viel.   Er   was   ongeveer   17   man   en   iedereen   vond   het   leuk,   dus   het   
zal   waarschijnlijk   in   het   tweede   semester   terugkomen.     

○ VTKoers   
○ Speedteamtraining:   Dit   was   afgelast.   Er   waren   ook   juist   extra   trainingen   

georganiseerd,   maar   ook   deze   vielen   weg.   
○ Beachvolleybal:   Hier   was   ongeveer   10   man   en   was   zeer   leuk,   het   niveau   lag   

niet   zo   hoog.    
● Komende   activiteiten   (allen   in   optie):   

○ Online   yoga/   dans/   workout   les   
○ Loop-   en   fietschallenges   strava:   Dit   is   met   een   puntensysteem   waarbij   er   dan   

een   rangschikking   gemaakt   wordt   en   iemand   een   prijs   kan   winnen.   Voor   de   
loop   op   maandag   krijg   je   één   punt   en   voor   die   op   donderdag   2.   Dit   zal   zeker   
gepromoot   worden   in   The   Green   Armada   en   op   de   VTK   Sport   pagina   en   dan   
eventueel   ook   eens   op   de   gewone   VTK   pagina.   Er   zal   waarschijnlijk   ook   een   
loopschema   voor   de   beginnersgroep   gemaakt   worden.     

○ Basket/volley/voetbal   challenges:   Moet   nog   uitgewerkt   worden.     
  

Cursus:   
● Komende   activiteiten:   

○ Wikisprint   12/11:   Dit   is   een   week   verzet   en   zal   via   Zoom   of   de   Discord   
gebeuren.     

○ Studiemoment   (VTK   discord):   Mensen   zetten   gewoon   hun   camera   aan   en   
studeren.   Als   iemand   anders   van   het   praesidium   hier   eens   initiatief   voor   wilt   
nemen,   kan   die   altijd   de   Discord   gebruiken.   Dit   geldt   ook   voor   andere   
evenementen   zoals   een   online   goliarde.     

○ Pi   openhouden   tenzij   het   niet   mag   van   FK   of   UGent?   Er   is   niets   meer   laten   
weten   na   de   nieuwe   maatregelen,   dus   we   weten   niet   of   we   mogen   opengaan.   
Zolang   er   geen   info   over   is   zal   Pi   gesloten   blijven.     

  
Web   &   ICT:   

● Komende   activiteiten:   
○ Webcomite   infomoment   (11/11)   (Pls   stalk   al   jullie   nerdvriendjes,   plssss?   Tgaat   

lit   zijn)   
● Algemeen:   

○ Update   over   de   nieuwe   wiki   aka   Studium:   Hier   is    al   veel   werk   in   gestoken   door   
web   samen   met   Karel   en   Silas .    De   nieuwe   wiki   zal   heel   wat   nieuwe   functies   
bevatten   zoals   bvb.   de   mogelijkheid   om   je   eigen   vakken   aan   te   duiden   en   in   te   
delen,   bestanden   te   beoordelen   en   vergaande   zoekmogelijkheden.    Het   zal   
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waarschijnlijk   tegen   januari   af   zijn    en   het   is   de   bedoeling   dat   op   termijn   ook   
andere   kringen   hier   gebruik   van   zouden   kunnen   maken.   

  
Delta:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Open   zijn   

● Komende   activiteiten:   
○ Gesloten   zijn   

  
BEST   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Member   meeting   3   (26/10)   

● Komende   activiteiten:   
○ Members   meeting   4   (9/11)   

  
Schachtentemmer:   

● Komende   activiteit:   
○ Initiatieactiviteit:   Online   escape-room   (06/11):   We   waren   niet   zeker   of   we   dit   

wel   gingen   doen,   maar   beter   iets   dan   niets.   Het   zal   doorgaan   via   Zoom   (de   
uitbreiding).     

  
Communicatie:   

● Komende   activiteiten:   
○ Creatieve   avond   2   (05/11):   Aangezien   het   met   vrij   weinig   is,   zal   het   via   teams   

doorgaan.   Er   zal   nog   een   bericht   op   de   Facebookpagina   over   komen.   
○ Steunpost:   Hier   komt   info   op   over   waar   studenten   terecht   kunnen   met   

verschillen   problemen.   Dit   zijn   dingen   zoals   PAL,   Start   To   Talk,   
PeMe-groepen,...   

  
Bloedserieus     

● Voorbije   activiteiten   :   
○ 29/10/2020   Bloedserieus   eerste   semester:   Aangezien   het   als   noodzakelijke   

activiteit   gezien   werd,   kon   dit   nog   net   doorgaan.   Alles   is   goed   en   vlot   
verlopen.   

  
Milieu     

● Komende   activiteiten:   
○ 04/11/2020   Duurzaamheidsvergadering   1:   Hier   komen   de   milieupraeses   van   

elke   kring   en   home   samen.   Het   is   een   initiatief   van   de   stad   Gent   en   UGent   
waarin   een   afdeling   ‘DUST’,   specifiek   voor   studentenverenigingen,   zit.   Voor  
ons   is   het   momenteel   vooral   belangrijk   dat   iedereen   goed   sorteert.   Delta   komt   
hier   ook   spreken   omdat   zij   bekend   staan   om   hun   duurzaamheid.     
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5)     Algemeen   
  

● Actief   stemmen:   
○ Cultuur:    Robbe   Cole,   Lucas   Van   de   Slycke,   Thomas   Xanthakis,   Joséphine   De   

Visscher,   Bavo   Brutsaert,   Maarten   Wynant,   Majlen   Reynaert,   Selene   Spruytte   
(scriptteam):   unaniem   goedgekeurd   

● Goedkeuren   PV5:   goedgekeurd   
● Goedkeuren   PV6:   goedgekeurd     

  
  
  

6)     Varia   
  

● Niels:     
○ Events   tweede   semester:   We   zouden   moeten   voorbereid   zijn   voor   een   

noodscenario   in   het   tweede   semester.   Er   zou   zeker   een   alternatief   moeten   
klaarliggen   voor   grote   evenementen   zoals   het   bal,   Parkpop,...   Dit   is   
momenteel   al   het   geval   bij   C&D.     

● Maxime:   
○ Ledenkortingen:   Er   zijn   ondertussen   al   een   aantal   ledenkortingen,   die   

overzichtelijk   op   de   site   gezet   zullen   worden.   Door   corona   zijn   ze   spijtig   
genoeg   niet   allemaal   meer   nuttig.   Momenteel   hebben   we   deals   met   Topcopy,   
Delta,   Pizza   Hut,   Jims   Overpoort,   Golden   Scissors,   Panda   en   het   Bijleshuis.   
Verdere   opties   zijn   een   delivery   service   en   de   klimzaal.     

● David:   
○ PrEBEC   afgelast:   Dit   ging   normaal   nog   online   doorgaan,   maar   aangezien   het   

in   groepjes   van   2   is,   leek   het   ons   toch   niet   meer   verantwoordelijk.     
● Fran:   

○ Brainstorm   over   insta/manna   wedstrijd   ideetjes:   Als   iemand   een   idee   heeft,   
mag   die   altijd   sturen.     


