
  

                        Praesidium   vergadering   9   
Zondag   29   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,   Thomas   
Te			laat			(verwittigd):		  	 
Te			laat:	 		
Afwezig			(verwittigd):		  	 
Afwezig			niet			verwittigd:	 		

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   

Zondag   16   december   

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   

3)     Regels   en   afspraken   

4)     Posten   
  

Schachtentemmer     
● Voorbije   activiteiten:   

○ VTK   Teambuilding   3.0:   Chatroulette   (18/11):   Dit   was   een   enorm   succes.   Er   
waren   54   deelnemers   en   10   organisatoren.   Hier   hebben   we   toch   vrij   veel   
mensen   kunnen   overtuigen   om   zich   te   laten   dopen.     

● Komende   activiteiten:   
○ Initiatieactiviteit   3:   Cocktail   workshop   (04/12):   Dit   zal   via   hetzelfde   bedrijf   als   

bij   C&D   zijn.     
  

C&D   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Ugent   Business   Game   (17/11   &   19/11):   Er   waren   58   inschrijvingen   wat   voor   
een   online   editie   zeker   een   succes   genoemd   kan   worden.   De   cases   waren   
goed   uitgewerkt   en   we   hebben   veel   positieve   feedback   ontvangen.     

○ Internshipfair   (23/11):   Er   waren   150   inschrijvingen     wat   zeker   goed   was,   en   de   
meeste   bedrijven   waren   ook   zeer   tevreden.     Komende   activiteiten:   



  

○ Sector   week   (1/12   -   4/12):   Voor   4   dagen   zal   de   instagram   van   VTK   worden   
overgenomen   door   bedrijven.   Dit   zijn   zeer   leuke   bedrijven.   Het   is   de   eerste   
keer   dat   we   dit   doen,   dus   hopelijk   wordt   het   een   succes.     
  

  
FRiS   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Algemene   vergadering   3:   Aangezien   er   deze   keer   geen   buitenlandse   

studenten   waren,   kon   dit   terug   in   het   Nederlands.     
  

Milieu     
● Varia:   

○ Kookestafette:   Als   je   vegan   kookt,   kan   je   hier   een   foto   van   op   instagram   
zetten   en   zo   kunnen   we   een   (vegan)   etentje   winnen.   Voor   recepten   mag   je   
altijd   naar   Chloë   sturen.     

○ Duurzaamheidscharter:   Dit   is   een   soort   belofte   van   VTK   in   samenwerking   met   
UGent   met   doelen   voor   de   toekomst.   We   zijn   de   eerste   die   het   mogen   doen   
wat   natuurlijk   een   hele   eer   is.   Zo   zien   ze   dat   VTK   ermee   bezig   is.     

○ Vuilniswandelingen:   Er   hebben   al   vrij   veel   mensen   aan   meegedaan.     
○ Duurzame   donderdag:   Elke   donderdag   wordt   er   een   weetje   gepost   over   

ingenieurs   en   milieu.     
  
  
  

Cursus:   
● Voorbije   activiteiten:   

○ Cursusverkoop   semester   1:   Pi   is   nu   gesloten   en   we   zijn   weer   mails   aan   het   
sturen   naar   de   proffen   voor   het   volgend   semester.     

  
Delta:   

● Reservaties   komend   semester:   De   reservaties   gaan   wat   aangepast   worden .    Deze   
zullen   dus   opnieuw   kunnen   gemaakt   worden   en   zijn   bedoeld   voor   bijvoorbeeld   het   
doopcomité,   de   proffentap…   Denk   dus   op   voorhand   al   eens   na   of   je   activiteiten   hebt   
die   in   de   cantuszaal   kunnen   doorgaan.   

● Komende   activiteiten:   
○ Manillentoernooi   (3/12):   Dit   zal   via   Zoom   en   manillen.online   gebeuren.   Als  

nog   1   team   zich   inschrijft,   bekomen   we   weer   een   meervoud   van   8   en   kunnen   
we   het   aantal   inschrijvingen   verhogen.     

  
Sport:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Sweat   Session   2/3   (18/11,   25/11):   Er   was   ongeveer   30   man   bij   de   yoga   en   wat   

minder   bij   de   work-out.     
○ E-Sports   Toernooi   (16/11):   Een   VTK’er   was   tweede   bij   Among   us   en   bij   

League   of   Legends   zit   er   iemand   in   de   halve   finales.     



  

○ Challenges:   Het   lopen   is   vrij   populair.   Bij   basket   en   voetbal   nemen   ongeveer   7   
man   deel   en   bij   het   fietsen   11.     

● Komende   activiteiten:   
○ Sweat   Session   4/5   (2/12,   9/12)   
○ Challenges   
○ Finaleweek   (week   12):   Er   zullen   vooral   veel   prijsuitreikingen   gebeuren   en   een   

paar   speciale   dingen,   maar   deze   moeten   nog   verder   uitgewerkt   worden.  
Probeer   zeker   aan   de   watersportbaanloop   mee   te   doen,   want   dit   is   een   vrij   
groot   evenement   binnen   VTK   zelf   en   er   vallen   natuurlijk   allerlei   prijzen   te   
winnen.     

  
Feest:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Discord-goliarde   (23/11):    Dit   was   gezellig,   maar   er   was   niet   zo   veel   volk.   

Volgende   keer   gaan   we   dus   waarschijnlijk   iets   met   bierpakketjes   doen   om   
meer   mensen   aan   te   trekken.   

  
Cultuur:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Gent   gaat   online   daten   (24/11   &   26/11):   Zowel   voor   liefde   als   voor   

vriendschap   was   een   groot   succes.   Voor   liefde   was   er   meer   dan   1000   man   en   
er   is   zelfs   vraag   van   de   stad   Gent   om   het   opnieuw   te   doen   in   het   tweede   
semester.   Sommige   vonden   het   te   veel   op   leeftijd   geordend,   maar   dit   is   nu   
eenmaal   het   makkelijkste   om   te   filteren.   Hier   kan   inderdaad   wel   een   
alternatieve   werkwijze   voor   gevonden   worden.     

● Komende   activiteiten:   
○ Wine   tasting   (08/12):   Deze   zit   al   vol.   Dit   is   met   iemand   die   zelf   de   pakketjes   

samenstelt   met   proefbuisjes   en   deze   rondbrengt.   De   bedoeling   is   dat   er   
interactie   is,   dus   de   plaatsen   zijn   beperkt.     

○ Audities   VTK-show:   Hiervoor   zullen   wij   een   opdracht   geven   en   kunnen   
mensen   filmpjes   inzenden.     

  
IAESTE  

● Voorbije   activiteiten:   
○ Info-event   (19/11):   Er   waren   vrij   veel   geïnteresseerden   en   de   opnames   

hiervan   staan   op   de   site.   Ondertussen   hebben   al   ongeveer   100   mensen   de   
wishlist   ingevuld   waarvan   75   Gentse   studenten.   We   hopen   dan   ook   dat   de   
zomerstages   doorgaan.   

  
dlk:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Koede   rood   week   2   &   3:   Elke   week   is   er   een   groepsopdracht   per   jaar   zoals   

beste   screenshot   uit   een   online   les,   het   morphen   van   2   proffen…   Verder   doen   
we   activiteiten   zoals   samen   een   film   kijken,   koeienbord...   

● Komende   activiteiten:   
○ Koede   rood   week   4   



  

○ Workshop   Q&A   over   jury’s   (2/12)   
  

Interne:   
● Activiteiten:   

○ Knaek   codes   verdelen   -   Sinterne   (25/11   -   …):   We   hebben   er   1200   gekregen   
en   deze   worden   via   de   site   verdeeld.   Ondertussen   zijn   er   al   207   uitgedeeld.     

  
  

BEST:     
● Voorbije   activiteiten:   

○ BEST   Quiz   (17/11)   
○ AV   5   (23/11)   
○ BEST   for   dummies   (26/11)   

● Komende   activiteiten:   
○ AV   6   (7/12)   
○ Christmas   dinner   (inhaalweek)   

  
Web&ICT:     

● Voorbije   activiteiten:   
○ Webcomité   verkozen   (22/11):   Er   waren   sterke   kandidaten   die   er   al   veel   over   

wisten   of   er   veel   over   wilden   bijleren.   Uiteindelijk   zijn   er   dan   ook   4   verkozen   in   
plaats   van   3.   Ondertussen   zijn   er   al   een   paar   kleine   taakjes   gedaan   en   
hebben   ze   documentatie   gekregen   en   de   code   van   de   site   wat   leren   kennen.     

● Komende   activiteiten:   
○ Codesprint   (5/12):   Dit   zal   de   eerste   en   laatste   codesprint   van   het   jaar   zijn.   

Deze   zal   langer   duren   dan   normaal    en   er   zal   vooral   gewerkt   worden   aan   
Studium.   Na   de   examens   zou   deze   er   vrijwel   moeten   staan   en   getest   kunnen   
worden.   

  
Skicrew:   

● Komende   activiteiten:   
○ VTK   Snowtrip   2021   -   infomoment:   Dit   is   met   de   Skiline   manager   die   

bijvoorbeeld   zal   uitleggen   hoe   alles   zal   verlopen   met   corona   en   vragen   zal   
beantwoorden.   Er   zijn   momenteel   165   mensen   ingeschreven   wat   al   boven   de   
50%   van   de   capaciteit   ligt.     

5)     Algemeen   
  

● Goedkeuren   PV   8:   Unaniem   goedgekeurd   
● Actief   stemmen:   

○ Laurens  Byttebier,  Maarten  Anraed,  Laura  Goeman,  Kathelijne  Coussement          
(Communicatie):   Unaniem   goedgekeurd   

○ Benjamin  De  Letter,  Emile  Vandenbussche,  Henri  De  Clercq,  Jef  Roosens            
(webcomité):   Unaniem   goedgekeurd   
  

6)     Varia   


