Praesidium vergadering 9
Zondag 09/12/2018
Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hannes, Saar, Kasper, Michiel, Celine, Karel, Silas, Xander, Iris, Dario,
Yentl, Marie-laure, Maarten, Nico, Marija, Eva, Kaat, Bavo, Margot, Pieter, Elisabeth, Selene,
Arent, Frederick
Te laat (verwittigd): Pieter-Jan, Willem

Te laat: Ruben, Thomas
Afwezig (verwittigd): Viktor, Lise, Louis, Cédric P, Alessandro
Afwezig niet verwittigd: Laura
GSM:
Volmachten: Yentl van Viktor en Willem, Lukas van Louis en Alessandro en Laura, Arent van
Cédric P, Karel van Lise

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 10 februari

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

Feest
●

●

Voorbije activiteiten:
○ Wodka-Smoothiegoliarde (26/11)
Dat was lekker, en gezond. Origineel concept!
○ Sinterklaasgoliarde (3/12)
Concept was een beetje aangepast: een zwarte Sint en een blank Piet.
Komende activiteiten
○ Gezelschapsspelletjesgoliarde (10/12)
We gaan zitten en spelen. Valt samen met FK kerstfeest, maar we weten van niks.
Blijkbaar is het FK kerstfeest in de therminal en komen ze achteraf het vat in Delta
consumeren.
○ Inhaalgoliarde (17/12)
In samenwerking met Delta. Delta for life goliarde, samen met Delta geld
inzamelen voor het goede doel. Het goede doel is Uilenspiegel VZW.

Cultuur
● Voorbije activiteiten:
○ Burgies on Stage (28/11)
Het was super leuk; we maken de winnaars nog bekend. De vraag is of we het
volgend jaar in charla doen of niet. Keuze is aan cultuur 1920 en Delta 1920. Er
moeten naar volgend jaar wel oordopjes voorzien worden.
○ GUSO concert (5/12)
alles goedgekeurd

○

C&D
●

Sport
●

●

Museumnacht (6/12)
We zijn met een groepje geïnteresseerden op pad gegaan tijdens de
Museumnacht. Het is leuk om een ander doelpubliek aan te spreken en ze achteraf
mee naar Delta te krijgen.

Voorbije activiteiten:
○ Internshipfair (27/11)
Minder volk dan vorig jaar, maar wel goed!
Voorbije activiteiten:
○ Zwemtrainingen (27/11 en 4/12)
De laatste was iets rustiger. Dit kwam door de nabijheid van de zwemmarathon
zelf de dag erna.
○ Bierbowling (29/11)
Lit, vatenrecord van VTK verbroken.
○ Pre Ski Loop (3/12)
Goed verlopen
○ IFK Minivoetbal Dames (3/12)
Forfait gekregen, gemakkelijk door.
○ IFK Voetbal (3/12)
Forfait gekregen, gemakkelijk door.
○ Zwemmarathon (5/12)
We krijgen wel nog een sanctie omdat er 2 zwemmers waren die niet van onze
faculteit waren. Maar het GUSB was wel van ons, topsupporters! Uiteindelijk was
er begrip vanuit het FK & Yoshi dat die zwemmers door de mazen het net zijn geglipt
en we die ook zo snel mogelijk hebben verboden om nog te zwemmen: Straf van 30
punten.
○ IFK Minivoetbal VTK1 - VEK(26/11)
Vek ingemaakt
Komende activiteiten
○ XL Loop (10/12)Dat is gewoon 2 rondjes lopen ipv 1
○ IFK Badminton (10/12)
○ 12UL Vergadering (11/12)
Het is de eerste vergadering in Groen. Hier worden de fundamenten gelegd van
onze overwinning.
○ IFK Basketbal heren (12/12)
Het laatste IFK van dit semester, we spelen met de A ploeg

Interne
● Voorbije activiteiten:
○ Sinterklaas komt langs (05 & 06/12)
De Sint is langs geweest. Dit jaar hebben we zelf pakken aangekocht, cheaper dan
huren. Het eten was een groot succes!
○ Vergadering PR-commissie (30/11)
Vice
●

Voorbije activiteiten:
○ Medewerkersetentje (26/11)
In de Colmar, het was leuk, iedereen tevreden, zelfs de Colmar. Zeker voor
herhaling vatbaar!
○ Filmavond Praesidium (06/12)
Leuk

●

Komende activiteiten
○ Secret Santa Kerstfeestje (13/12)
In de lounge omdat het groter en gezelliger is om 18u30.

Delta
●

Komende activiteiten
/
Temmer
● Voorbije activiteiten:
○ Initiatiedoop 3 (3/12 en 4/12)
Paintballen, maandag en dinsdag.
○ Sinterklaascantus (4/12)
Heel veel praesidium aanwezig tijdens de vrije versies.
● Komende activiteiten
○ Massacantus (12/12)
57 inschrijvingen maar er moeten nog veel mensen betalen. Er zijn 55 tickets.
FRiS
● Komende activiteiten
○ FRiS vergadering 3 (10/12)
Op de agenda: sponsoringen (Archieweek etc..), buddy programma, enquête voor
lesopname.
IAESTE
● Voorbije activiteiten:
○ Info-event (29/11)
Er was 80 man die uitleg kregen over IAESTE, daaropvolgend een receptie.
○ Stageboekjes, 250 exemplaren en was een nieuwe sponsor er vergeten inzetten.
Dus ze hebben alle exemplaren handmatig aangepast.
○ Quiz (4/12)
Er waren 30 teams, 6 minder dan vorig jaar omdat de site kapot was. Het was
leuk.
DLK
● Voorbije activiteiten:
○ Dubbellezing (28/11)
Er was veel volk, alleen heeft de vakgroep te veel reclame gemaakt voor hun
lezing.
○ Sintkoebar + lancering Klapstuk (6/12)
Klapstuk is een krantje en is beschikbaar voor €2.50
● Komende activiteiten
○ Kerstfeest (21/12)
Voor de 3e bach, wordt gezellig met proffen en archies!
PR
● Voorbije activiteiten:
○ PR goes shopping (26/11)
Wij zijn gaan shoppen. Eigenlijk voor Best. Volgende keer doen we dat niet meer.
Het is voor ons en voor penning zeer chaotisch. Grote bestellingen = Collect&Go.
○ Lezing (27/11)
Er was veel volk en het was echt nice. 2 grote meneren van Microsoft. Iedereen
was zeer enthousiast. We hebben de CTO microsoft benelux bedankt met een
geschenkmand aangezien we geen alcohol durfden geven. Achteraf gezien was dit
de mooiste optie!

5)Algemeen

●
●

Evaluaties (Lukas)
Er komt een forms om de mede praesidiumleden een evaluatie te geven.
VTK-Survey (Lukas)
Feedback voor heel VTK, survey bij al onze leden. Er komt een thread waar iedereen
mogelijke vragen kan doorsturen.

6)Varia
●
●

Reminder voor spelletjesgoliarde
Alle data van vrijdag is weg.
Dit komt omdat er een probleem was met de site. Lag plat door een update die niet goed
was geüpdatet.

