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                        Praesidium   vergadering   8   
Zondag   15   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,   Flor   S.,   Astrid,   Nele,   
Marie,   David,   Flor   K.,   Maxim,   Maxime,   Chloë,   Eline,   Pieter,   Tim,   Axel,   Jarne,   Sam   
Te			laat			(verwittigd):		  	 
Te			laat:	 		
Afwezig			(verwittigd):				Thomas   
Afwezig			niet			verwittigd:	 		

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   

Zondag   29   November   

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   

Er   zijn   al   veel   online   ac�viteiten   geweest   met   bijvoorbeeld   pakjes   aan   huis.   Hiervoor   hebben   we   ook   
deals   via   FK   met   brouwerij   Gruut,   brouwerij   Basanina,   Miraeus   cocktails,   Bocca   en   Pane   e   Vino.   Als   
iemand   hier   gebruik   van   wil   maken,   stuur   dan   naar   Xander.     

3)     Regels   en   afspraken   

4)     Posten   
  

C&D   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Sector   Day   Consultancy   &   Supply   Chain   (3/11) :   Er   was   veel   praesidium   
aanwezig.   Het   was   een   groot   succes   en   dus   ook   een   grote   aanrader   om   
bijvoorbeeld   iets   met   die   cocktails   te   doen.     

● Komende   activiteiten:   
○ Ugent   Business   Game   (17/11   &   19/11):   We   hebben   50   teams   kunnen   

toelaten,   maar   elke   groep   krijgt   wel   3   goodiebags   in   plaats   van   4.   Deze   zijn   nu   
onderweg.   De   cases   zijn   zeer   leuk.     

○ Internshipfair   (23/11):   Ook   als   je   geen   stage   wilt,   is   het   handig   om   met   
bedrijven   te   leren   praten.     
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FRiS   
● Komende   activiteiten:   

○ Algemene   vergadering   3   
● Postpuntjes:   

○ Update   FabLab:     Hier   wordt   een   facultaire   werkgroep   voor   opgericht   en   er   
komt   een   enquête   over.   Het   is   een   initiatief   van   de   faculteit   en   niet   van   FRiS.   
Er   zitten   dan   ook   verschillende   proffen   en   de   decaan   bij.     

○ Online   lessen   en   lesmateriaal:   Hierover   is   een   enquête   geweest   en   is   er   een   
document   met   tips   en   tricks   opgesteld   om   naar   de   professoren   te   kunnen   
sturen.   Bij   de   architecten   is   dit   al   gebeurd   en   dit   werd   zeer   goed   ontvangen.   
Het   is   de   bedoeling   dat   het   naar   de   commissievoorzitter   wordt   gestuurd   en   
deze   kan   kijken   voor   welke   proffen   het   interessant   is.   Je   kan   het   ook   zeker   
zelf   naar   je   professoren   sturen.     

  
Milieu     

● Voorbije   activiteiten:   
○ DuSt-vergadering   1   (4/11)   

● Postpuntjes:   
○ Hou   je   eigen   buurt   proper   -   wedstrijd:   De   bedoeling   is   dat   mensen   afval   rapen   

tijdens   een   wandeling   en   hier   een   foto   van   doorsturen.   Hiermee   kunnen   ze   
dan   een   borrelpakket   winnen   met   producten   die   normaal   weggegooid   zouden   
worden   omdat   ze   ‘minder’   zijn.   Het   is   een   initiatief   vanuit   VTK   niet   DuSt.     

  
  
  

Cursus:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Studiemomenten:   Momenteel   is   er   nog   niet   super   veel   volk,   maar   we   willen   dit   
zeker   verderzetten.   Als   het   genoeg   gepromoot   wordt,   dan   zal   dit   zeker   
succesvoller   worden.     

○ Wikisprint:   Dit   was   een   succes.   Er   zijn   ook   verschillende   dingen   voor   studium   
afgeraakt   en   er   waren   2   eerstejaars   aanwezig.     

● Komende   activiteiten:   
○ Studiemomenten:   Momenteel   probeert   cursus   hier   altijd   aanwezig   te   zijn,   

maar   het   zou   ook   wat   door   andere   praesidiumleden   kunnen   overgenomen   
worden.     

○ Laatste   2   weken   Pi:   Er   zal   nog   een   mail   gestuurd   worden   naar   mensen   met   
een   openstaande   bestelling   dat   ze   deze   moeten   komen   halen.     

  
Logistiek:   

● Postpuntjes:   
○ Bijmaken   sleutels:   Deze   passen   goed   op   de   kast   in   Delta.   Als   iemand   er   nog   

geen   heeft,   mag   die   nog   steeds   een   berichtje   hiervoor   sturen.     
○ Workshops:   Het   leek   ons   misschien   interessant   voor   studenten   om   bepaalde   

workshops   te   doen.   Dit   zullen   dingen   zijn   zoals   een   platte   fietsband   
vervangen.     
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○ Inrichting   bovenrood:   Het   idee   was   om   bovenrood   wat   opnieuw   in   te   richten  
en   we   zouden   hiervoor   graag   wat   foto’s   gebruiken.   Als   iemand   dus   leuke   
foto’s   heeft,   mag   die   deze   zeker   doorsturen.   Er   zal   ook   nog   een   mail   over   
komen.    

  
Sport:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Sweat   Session   1   (11/11):   Dit   ging   goed.     

● Komende   activiteiten:   
○ Sweat   Session   2/3   (18/11,   25/11)   
○ Strava   Challenges:   Het   lopen   heeft   redelijk   veel   succes,   de   andere   iets   

minder.   Dit   is   ook   logisch   aangezien   het   een   beperkter   publiek   heeft.     E-Sports   
Toernooi   (16/11):   Dit   kan   vrij   belangrijk   zijn   om   dit   jaar   tegen   Hilok   te   kunnen   
winnen   en   momenteel   zijn   er   nog   niet   zo   veel   deelnemers.     

  
Feest:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Impostor-goliarde:   Er   was   ongeveer   30   man   waaronder   een   aantal   eerstejaars   

die   we   nog   niet   gezien   hadden.   Dit   zullen   we   waarschijnlijk   opnieuw   doen   
aangezien   er   precies   wel   vraag   naar   is   en   het   toch   leuk   is   om   nog   iets   te   
kunnen   doen.     

  
  
  
  

Cultuur:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Online   quiz   (05/11):   Er   werd   vrij-last   minute   besloten   om   de   vragen   toch   te   
houden   voor   het   tweede   semester,   maar   we   hebben   er   toch   nog   op   tijd   
nieuwe   gevonden.   Er   waren   veel   positieve   reacties   van   zowel   studenten   als   
professoren.     

● Komende   activiteiten:   
○ Gent   gaat   online   daten   (24/11   &   26/11):   Dit   wordt   samen   met   5   andere   clubs   

georganiseerd   en   is   zowel   om   een   lief   te   zoeken   (donderdag)   als   om   vrienden   
te   zoeken   (dinsdag).   Het   zal   via   Wonder.me   gebeuren   en   het   is   de   bedoeling   
dat   er   heel   veel   volk   op   afkomt.   

○ Wine   tasting:   Hiervoor   zijn   we   een   online   versie   aan   het   uitwerken.   
  

IAESTE  
● Komende   activiteiten:   

○ Info-event   (19/11):   Er   is   redelijk   veel   interesse   voor,   maar   we   zijn   vooral   bang   
dat   de   vragen   vooral   rond   corona   zullen   zijn.   Hier   hebben   we   momenteel   zelf   
echter   nog   geen   antwoord   op.   Aangezien   Erasmus   is   afgezegd,   vrezen   we   er   
wat   voor.   
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dlk:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Koede   rood   week   1   (9   tot   13nov):   Dit   is   ter   vervanging   van   Koerantaine.     
Oontwerpworkshop:   Dit   was   over   het   ontwerp   en   maquettes   en   er   werden   
vragen   van   eerstejaartjes   beantwoord.     

○ Luistersessies   bij   de   verschillende   jaren:   Dit   heeft   geholpen   met   het   
relativeren   van   alles.     

● Komende   activiteiten:   
○ Koede   rood   week   2   (16   tot   20nov):   Het   geluid   is   nog   steeds   niet   geraden   en   

we   doen   ook   ‘de   stoel’   waarbij   je   op   een   bepaalde   locatie   een   foto   moet   
nemen   en   zo   een   punt   kunt   winnen   voor   je   jaar.   Er   komt   ook   nog   een   quiz,   
maar   aangezien   die   niet   zo   goed   gepromoot   werd,   zijn   er   nog   niet   veel   
deelnemers.   

○ Nog   workshops   
  

Schachtentemmer:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Initiatieactiviteit   2:   Escape   room   (06/11):   Dit   was   een   groot   succes   en   waren   
zeer   veel   peter,   meters   en   kindjes.   Volgende   keer   zal   het   waarschijnlijk   met   
een   pakket   zijn.     

● Komende   activiteiten:   
○ VTK   Teambuilding   3.0:   Chatroulette   (18/11):   Er   zijn   nog   een   20-tal   plaatsen   en   

het   wordt   kei   nice.   We   hebben   er   veel   moeite   in   gestoken   dus   we   hopen   dat   
het   volgeraakt.   Het   is   ook   zeer   belangrijk   om   ervoor   te   zorgen   dat   er   volgend   
jaar   genoeg   schachten   zijn.     

  
  

BEST:     
● Voorbije   activiteiten:   

○ AV   4   (9   /11)   
○ Bar   session   op   donderdag:   Dit   is   een   beetje   hetzelfde   idee   als   de   Discord,   

maar   dan   met   BEST.     
● Komende   activiteiten:   

○ BEST   Quiz   (17/11):   Deze   zit   al   vol.   
○ AV   5   (23/11)   
○ BEST   for   dummies   (26/11):   Dit   gaat   over   anderen   hun   ervaring   bij   BEST.   

  
Web&ICT:     

● Voorbije   activiteiten:   
○ Webcomité   infomoment   (11/11):   We   hebben   de   taken   en   voordelen   van   het   

comité   uitgelegd.   Er   was   ongeveer   8   man   die   allemaal   vrij   enthousiast   leken   
over   het   project.     

● Komende   activiteiten:   
○ Webcomité   kandidatuur   deadline   (18/11):   Normaal   zou   het   merendeel   van   de   

8   mensen   van   het   infomoment   zich   wel   kandidaat   stellen   en   hopelijk   nog   een   
paar   die   daar   niet   aanwezig   konden   zijn.     
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○ Webcomité   selectie   deadline   (21/11):   De   gekozen   personen   zullen   via   mail   
gecontacteerd   worden.   Dit   zullen   er   3   à   4   zijn.   

  

5)     Algemeen   
  

● Goedkeuren   PV7:   Unaniem   goedgekeurd   
  

6)     Varia   
  

● Maxime:     
○ Knaek-codes:   We   hebben   1200   digitale   codes   gekregen   en   zijn   aan   het   kijken   

om   deze   voor   Sinterklaas   uit   te   delen.   Het   is   iets   klein,    maar   het     leek   nog   wel   
leuk.     

● Jan:     
○ Activiteiten   in   discord   spammen   om   meer   volk   te   bereiken   for   dummies:   We   

zouden   het   activiteitenoverzicht   van   communicatie   nu   ook   in   de   Discord   
kunnen   zetten.   

● Sam:   
○ #fkchallenge:   Dit   is   een   wedstrijd   van   FK   waarmee   we   12   flessen   Cava   

kunnen   winnen.   Er   zullen   een   paar   vrijwilligers   aangesteld   worden   die   iets   
bedenken.   Het   is   dan   de   bedoeling   dat   heel   het   praesidium   hieraan   meewerkt.     


