Praesidium vergadering 8
Zondag 25 november 2018
Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hannes, Saar, Kasper, Michiel, Laura, Louis, Lise, Karel, Silas, Xander,
Iris, Dario, Yentl, Maarten, Nico, Marija, Eva, Kaat, Ruben, Bavo, Alessandro, Margot, Pieter,
Elisabeth, Selene, Arent, Pieter-Jan, Frederick
Te laat (verwittigd): Eva, Cédric P, Celine

Te laat: Thomas, Viktor
Afwezig (verwittigd): Marie-Laure
Afwezig niet verwittigd: Willem
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
4)Posten
Web&ICT:
● Voorbije activiteiten:
○ LaTeX (14/11)
Veel mensen hebben hier iets aan gehad. Organisatie was vlekkeloos, geen
opmerkingen. Er komt hier jaarlijks veel volk op af, zeker terug organiseren.
Misschien ook een idee om in het 2e semester een Latex les te organiseren meer
gericht op het fine tunen van uw paper/document. Een soort Latex voor
gevorderden.
○ Codesprint II (20/11)
Veel volk, goed gecoded, leuk team van ICT geïnteresseerden
Feest
● Voorbije activiteiten:
○ Surprise goliarde
Er waren shots ipv bonnen. Het was origineel en viel in de smaak, behalve de
shots dan.
○ Karaoke goliarde
Iedereen kwam toe van jeneverloop en begon dan te zingen, was leuk. Dit zorgde
voor veel sfeer vroeg op de avond.
○ Vrijgezellenfeest
Weinig volk. Naar volgend jaar toe: meer reclame maken bij leden, maar misschien
is dit evenement er wel ‘te’ veel aan.

●

Komende activiteiten
○ Vodka-smoothie goliarde
Nieuw en origineel concept. Leuk initiatief!
○ Sinterklaasgoliarde
Mandarijnen gooien en nicnacs uitdelen. Willem gaat Sinterklaas zijn

Cultuur
● Voorbije activiteiten:
○ Wine Tasting (20/11)
Heel veel lekkere hapjes en veel goede wijn. Jammer dat het niet vol zat.
● Komende activiteiten
○ Burgies on stage (28/11)
Alles is geregeld, zeker afkomen!
○ VTK @ GUSO Concert (05/12)
Inschrijvingen gingen vlot.
○ VTK @ museumnacht (06/12)
Inschrijvingen zitten ook hier vol, dus is nice.
C&D
● Voorbije activiteiten:
○ UGent Business Game (20/11)
Tweede editie en eerste editie waarin wij meededen. Veel goede commentaar van
studenten en bedrijven. Er waren wel relatief gezien niet zo veel burgies, maar er
is waarschijnlijk al meer naamsbekendheid bij de VEK
● Komende activiteiten
○ Internshipfair (27/11)
Nog niet heel veel inschrijvingen maar komt wel goed. Er zullen een stuk meer
bedrijven zijn dan vorig jaar. CV en Linkedin kunnen gescreend worden
Pers
● Voorbije activiteiten:
○ Kommaneuken (22/11)
Nico, Karel, Eva en Marija hebben een artikel geschreven. Web moet nog een
award systeem maken voor op de site. Het vaste kommaneukteam was aanwezig.
Sport
● Voorbije activiteiten:
○ Zwemtrainingen (13/11 en 20/11)
Er was niet zo veel volk op deze trainingen. We verwachten de volgende
trainingen meer volk.
○ Oefenwedstrijd VTK2-VTK3 (14/11)
Goed verlopen
○ Jeneverloop (19/11
100 flessen jenever gingen er vlot door, geen ongelukken.
○ IFK Basketball dames voorronde (21/11)
Goed gespeeld @Saar en co!
○ Beergames (22/11)
Was in de lounge, die is iets te klein dus beter in de cantuszaal volgend jaar.
○ IFK Heren Volleybal (12/11)
Beide teams door naar de volgende ronde.
○ Jeneverloop (19/11) IFK Minivoetbal Dentalia - VTK3 (19/11)
○ IFK Minivoetbal VTK 2 - Politeia (19/11)
○ IFK Judo (20/11)
Eerste op de judo en wel een paar ongelukken, verzekeringspapieren hadden we
gelukkig mee!

●

○ IFK Basketbal Dames (21/11)
○ Beergames (22/11
Komende activiteiten
○ Zwemtrainingen (27/11 en 04/12)
Probeer zo veel mogelijk mensen te overtuigen, een goede voorbereiding zorgt
voor een goede wedstrijd!
○ Bierbowling (29/11)
Zat direct vol!
○ Pre ski loop (03/12)
○ IFK minivoetbal dames (03/12)
○ Zwemmarathon (05/12)
We gaan toch meedoen en WINNEN!! Dames zijn nog steeds welkom, maar
normaal moeten we dat halfuur wel kunnen vullen.
○ IFK Minivoetbal VTK 1 - ML-VEK 1 (26/11)
We zullen aan hen denken terwijl we op het medewerkersetentje zitten.
○ IFK Veldvoetbal VTK - Farma (03/12)
We gaan ze afmaken.
○ IFK Minivoetbal Dames VTK - Farma (03/12)
○ Zwemmarathon (05/12)
○ 12 Urenloop Meeting
Op 11 december, geïnteresseerden zijn steeds welkom in groen. Het doel van de
avond: We kiezen thema voor 12u loop, verdelen taken en stellen een soort van
comité op. Zij regelen samen met ons dat we de overwinning in de wacht mogen
slepen!

Interne
● Voorbije activiteiten:
○ Kleutercantus
Veel gezopen en goed opgeruimd achteraf.
● Komende activiteiten
○ Sinterklaas (6/12)
Google forms is aangemaakt. Al veel leuke inzendingen van stoute eerstejaars.
Temmer
● Komende activiteiten
○ Initiatiedoop 3: paintball (03/12 en 04/12)
Opnieuw op 2 dagen, 50 plaatsen per sessie.
○ Sinterklaascantus (04/12)
●

Niet komende activiteiten
○ Oorlogscantus
Gaat niet door!
○ Ouderolderscantus
Afgelast wegens reunieweekend van 15-16. We verzetten het naar het tweede
semester.

IAESTE
● Voorbije activiteiten:
○ Twinning met Polen(15-18/11)
Merci Nico om te helpen en DJ te spelen in Delta. Het was geslaagd!
○ Info-event FEA+FBW in Kortrijk (20/11)
/
● Komende activiteiten

○
○
FRiS
●

●

BEST
●

●

DLK
●

Info-event (29/11)
Zeker komen als je misschien stage wil doen. Gratis cava op de receptie.
Quiz (4/12)
Echt leuk als je graag quizt.

Voorbije activiteiten:
○ FRiS AV 2 (12/11)
Geen belangrijke zaken voor VTK besproken.
○ Uitdeelactie koffiekoeken (12/11)
Omdat FRIS bij de studentenverkiezingen vorig jaar het meeste stemmers
gemobiliseerd had.
○ Onderhandelingsworkshop MSB (14/11)
Redelijk veel volk ondanks op korte termijn georganiseerd. Volgend jaar opnieuw.
Het was zeer praktisch en de aanwezigen waren enthousiast.
○ Werkgroep duurzaamheid: duurzaamheid (ook armoede) en (mentaal) welzijn
(20/11)
Duurzaamheid in het onderwijs, armoede en mentaal welzijn: daar zet de
werkgroep zich op in. Een team van 10 mensen en hopelijk in de toekomst nog
meer. Zij proberen activiteiten en kringen duurzamer te maken.
Komende activiteiten
○ FRiS AV 3 (10/12)
Gratis koffiekoeken
Voorbije activiteiten:
○ EBEC Preliminaries Kortrijk (21/11)
Er waren slechts 8 teams, dat viel een beetje tegen.
○ EBEC Preliminaries Plateau (22/11)
Groot succes, veel originele dingen. Inschrijvingen waren vrij snel vol
Komende activiteiten
○ EBEC Preliminaries Schoonmeersen (29/11)
Nog enkele plaatsen over.
Komende activiteiten
○ Duolezing Leo Van Broeck & Generiek-architecten (28/11)
Faculteit heeft op dezelfde dag ook een lezing.

PR
●

Vice
●

Komende activiteiten
○ Lezing ‘Changing the world with technology’ (27/11)
Gaat zeer interessant zijn. in audit Quetelet.
Komende activiteiten
○ Praesidiumetentje (02/12)
Het zal rond 20u zijn. De menu is nog niet zeker. Er zal een foto getrokken
worden dus allemaal kostuum/kleedje.
○ Medewerkersetentje (26/11)
Gedraag jullie allemaal! Er is gratis drank maar pas toch een beetje op. We dienen
als praesidium allemaal het goede voorbeeld te geven.

5)Algemeen
Stemmen actieve medewerkers
● Web&ICT

○

Lindert Schelkens (2 codesprints)
Unaniem goedgekeurd

Projecten
● Mensnight
Yentl, Nico, PJ en Viktor
● Ladiesnight
Kaat, Selene, Margot, Iris, Eva en Betty
● Halftime
Kaat, Selene, Ruben, Xander, Silas, Bavo en Karel
● Mastercantus
Lukas, Cedric, Yentl en Nico

6)Varia
●
●
●
●
●
●

●
●

Gameconsoles op thermilan (Xander)
Ze willen meer inzetten op social gaming. Ze gaan een mailthread starten.
Interne op maandag (Bavo)
Interne was er niet, sommige eerstejaars vonden het spijtig maar het was door overmacht.
Steun Praesidium ivm zwemmarathon (Bavo)
Kerstboom in Blauw (Lukas)
Het wordt een echte kerstboom.
Juryleden gezocht voor techniekwedstrijd voor kinderen - OO Techniek (7/12) (Lukas)
Van 10u tot 16u. Hannes, Yentl, Nico, Kaat, Selene, Xander, Kasper zijn geïnteresseerd.
Kuisweken (Lukas)
De laatste weken is het goed gedaan. De mensen die volgende week kuisweek hebben
moeten de cantuszaal opruimen na de PV.
Nieuwe beamer (Kasper)
Mokjes versieren (Michiel)

