Praesidium vergadering 12
Zondag 10 maart 2019
Aanwezig: Cedric C, Lukas , Hannes, Saar, Thomas, Kasper, Michiel, Celine, Louis, Karel, Silas,
Xander, Iris, Dario, Willem, Yentl, Marie-laure, Nico, Marija, Eva, Kaat, Bavo, Margot, Pieter,
Elisabeth, Selene, Arent, Frederick
Te laat (verwittigd): Viktor, Cédric P

Te laat: Lise
Afwezig (verwittigd): Maarten, Ruben, Pieter-Jan; Laura , Alessandro
Afwezig niet verwittigd:
GSM: Viktor
Volmachten: Elisabeth van Maarten; Arent van Pieter-Jan; Kaat van Ruben; Lukas van
Laura; Dario van Alessandro;

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 24 maart 2019 om 21u30

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

Web&ICT
● Voorbije activiteiten:
○ Codesprint IV (7/03)
Leuk, veel volk en veel issues gefixed.
● Komende activiteiten
○ ThermiLAN (21-22-23 maart)
Gaat heel leuk zijn. We organiseren veel toernooien. We hebben 3 grote
sponsors, oa. VR game. We zoeken nog games, laders, controllers etc. Ze hopen
ook op veel volk. Zowel op donderdag als vrijdag etc.
Vice
●

Komende activiteiten
○ International Buddy Evening: Pub Crawl (gaat niet door)
Omdat de international office dicht is en we niemand van de erasmusser kunnen
bereiken. Zal hopelijk later dit semester doorgaan
○ Studente Gruute Kuis (27/03)
Mail gestuurd door vice. Gaat door van 14u tot 17u nu woensdag 27/03, we
zouden graag met veel praesidium aanwezig zijn, om zo ons steentje bij te dragen.
○ Praesidiumcantus (2/03)
Het was leuk!

Feest
●

●

Voorbije activiteiten:
○ Crazy Dating Goliarde (18/02)
Het was leuk.
○ You're fired goliarde (25/02)
Er zijn een paar CEO’s ontstaan. Viktor is geëindigd als eindbaas.
○ Jaardrinkgoliarde (04/03)
De tankers zijn gewonnen met een paar ad-interim tankers. Eerstejaars bleven
maar bestellen, zelf tijdens het gratis vat!
Komende activiteiten
○ Gloryholiarde (11/03)
/
○ Rad van Fortuingoliarde + RvF cantus (18/03)
Het rad is kapot van BEST en IAESTE, dus ze gaan het herstellen.
○ Bierfietsen (19/03)
Aangezien dat lentefuif maar de dag erna is, gaan we bierfietsen.
○ Lentefuif (20/03)
5 bier = 3 geld. De shiften zijn open vanaf vandaag en 70% is al opgevuld.

Cultuur
● Voorbije activiteiten:
○ Speeddate (21/02)
Met 5 andere kringen, inschrijvingen zaten redelijk goed vol en de avond zelf is
vlot verlopen. Er zijn veel matches gemaakt.
● Komende activiteiten
○ Opera uitstap (12/03)
Dinsdag gaan we naar de opera. Het wordt fenomenaal. (titel: Frankenstein
C&D
●

Pers
●

Sport
●

Voorbije activiteiten:
○ JOBFAIR !!(26/02)
Het is allemaal vlot verlopen. 999 studenten. Bedrijven op verdiep 1 hadden iets
minder passage.
Roltrap valt niet altijd even goed op. Dit kan altijd beter.
Naar volgend jaar toe: Bonnen boven zetten? Extra bar boven?

Voorbije activiteiten:
○ Kommaneuken 05/03
Volgend jaar willen ze niet meer de civielkes op papier verbeteren maar op de
computer, zo kan er efficiënter verbeterd worden.

Voorbije activiteiten:
○ IFK Volleybal Dames 2e ronde (18/02)
Gewonnen
○ Oefenwedstrijd Minivoetbal VTK 2 - VTK 1 (19/02)
6-1 voort VTK 1
○ IFK Zwemmen (20/02)
Eerste bij de mannen en Hilok derde, omgekeerd bij de vrouwen. We hebben 10

punten ingehaald
SpeedTeam Trainingen (21/02, 28/02, 7/03)
Steeds meer en meer deelnemers.
○ IFK Minivoetbal: VTK 1 - VPPK 1 (25/02)
gewonnen
○ IFK Minivoetbal: VTK 2 - HK 1 (25/02)
gewonnen
○ IFK Minivoetbal: VTK 3 - VBK (25/02)
verloren :(
○ IFK Badminton (geklasseerden enkel) (4/03)
We verwachten morgen de uitslag
○ IFK Basketbal: VTK 1 - Geografica (6/03)
Verloren
○ IFK Basketbal: VTK 2 - VGK (6/03)
VTK2 is ons echte eerste team, gewonnen.
○ Oefenwedstrijd Minivoetbal Dames: VTK - VPPK (07/03)
We hebben 10-2 gewonnen.
Komende activiteiten
○ IFK Minivoetbal Heren: VTK 1 - VGK (11/03)
kwartfinale, dit zou moeten lukken.
○ IFK Minivoetbal Heren: VTK 2 - HILOK 1 (11/03)
kwartfinale, wordt moeilijk.
○ IFK Minivoetbal Dames: VTK - VDK (11/03)
Kwartfinale, ze zijn redelijk goed
○ IFK Veldvoetbal: VTK - ML-VEK (13/03)
Heel moeilijke taak.. VEK wint bijna altijd.
○ SpeedTeam Training V: MassaTraining (14/03)
Kim heeft nice filmpje gemaakt. 160 reacties op het Facebook event. Iedereen die
kan wordt verwacht! Er is Aquarius, suikerwafels en zelfs warme chocomelk en
zonnebrillen.
○ IFK Badminton: Dubbelspel (18/03)
We maken een goede kans
○ IFK Basketbal Heren: VTK 2 - ML-VEK 1 (20/03)
Halve finale, moet lukken.
○ IFK Basketbal Dames: VTK - VGK (20/03)
Halve finale, moet lukken.
○ Jenever Baseball (-)
Er is nog geen datum, door de lentefuif. Zal waarschijnlijk voor na de paasvakantie
zijn.
○ Poolen, schermen, baanwielrennen, …
Met deze zaken zijn we bezig. We focussen echt op de speedteam trainingen, we
zullen eraan werken.
○

●

Interne
● Komende activiteiten
○ Infodag(16/03)
Er moet nog redelijk veel gebeuren, er is vanaf vrijdag al opbouw, hoe meer er dan
gedaan is, hoe minder mensen om 8u moeten komen. Vanaf 10u begint de
plenaire sessie, waar Cedric ook een speech geeft. Daarna kan iedereen rondlopen
en vanaf 11u is er eten en drinken. Om 12u30 beginnen de labobezoeken in
zwijnaarde en technicum. Iedereen in praesidiumpolo en verplicht aanwezig!
DLK
●

●

Delta
●

Voorbije activiteiten:
○ Archiefair (20/2)
Het was leuk, 100 aanwezigen en de bedrijven waar blij!
○ FeestKoe20 (20/2)
Nice
○ Plateaupen (21/2)
Nice
○ Lezing Laurent Ney (7/3)
Er was 170 man, iedereen content
Komende activiteiten
○ Ontwerpmarathon (21/3)
Gaat niet meer door, want 3e bach is op weekend en 2e master heeft
voorbereiding voor de jokerweek.
○ Archicad Workshop (19 & 26/03)
dat is een CAD programma. Dit gaat in 2 sessies door, we gaan ook poetrix
sturen.

Komende activiteiten
○ 24charity (25/03)
We gaan 24u lang onze deuren openen. Thomassive wil gratis komen draaien voor
het goede doel!
Updates: Kermisattracties, sappentrapper, eten, tenten.
Spammen van Fabiola.
Certificaten voor 24u

Temmer
● Voorbije activiteiten:
○ Initiatiedoop 4: VTK On Ice (18/02)
Heel veel mensen die het heel leuk vonden.
○ Vriendjes- en familiecantus (01/03)
Eerste deel was perfect, tweede deel was chaotisch maar er was ook zeer veel
volk.

●

FRiS
●

Komende activiteiten
○ Ingenieurscantus (13/03)
Met VLK, elk 60 man.
○ Initiatiedoop 5: bierbowling (18/03)
Inschrijvingen gaan dinsdag open.

Voorbije activiteiten:
○ FRiS vergadering (18/2)
We hebben vergaderd.
○ Werkgroep duurzaamheid (21/2)
De enquête is vastgelegd

●

Komende activiteiten
○ FRiS vergadering (18/3)
/
○ Lancering duurzaamheidsenquête, samenwerking met faculteit, GSR,
Duurzaamheidskantoor en Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (18/3)
Enquête over hoe duurzaam de faculteit is, wat de mensen daarover vinden en wat
we beter kunnen doen.
○ Proffentap (25/3)
Tijdens 24 charity: Prof De Schepper, Decaan De Beats en Prof De Cooman
hebben alvast toegezegd.

●

Algemeen
○ Sponsoring VTK door faculteit, sommige commissies zijn voorbij
Graag eens kijken naar die mail en het laten weten aan Frederik.
○ UGent gaat optreden tegen het verspreiden van examenvragen/cursusnota’s,
gevolgen voor wiki
Dit valt onder fraude en daardoor kan je van de UGent verwijderd worden. Dit
heeft gevolgen voor de kring. Dit semester zullen ze enkel optreden tijdens
betalend verspreiden.

IAESTE
● Voorbije activiteiten:
○ Memberraising (4/3)
Memberraising was groot succes, 50 man aanwezig, al zeker 10 man erbij dit
semester en al drie volgend semester pas.
● Komende activiteiten
○ IAESTE Connect Conference (14-17/3)
Conferentie gaat door in Glasgow, in totaal vier workshops, dus onze leden gaan
veel leren.
Best
●

Voorbije activiteiten:
○ EBEC Ghent (06/03)
Vorige week woensdag, de lokale ronde. Ronde voor middelbaar zat niet vol,
krokusvakantie. De rondes voor de studenten zaten wel volledig vol.
○ Course Application Workshop (07/03)
In het lokaal, daar hebben we mensen ontvangen die feedback wilden over hun
motivatiebrief

PR
●

Voorbije activiteiten:
○ Lezing meneer CEO Google Belgium (06/03)
Het was heel interessant, veel volk, veel reclame gemaakt. Het had ook veel
succes op facebook. Helaas waren we niet voorbereid op een brakke microfoon.

Cursus
● Voorbije activiteiten:
○ Wikisprint (25/02)
Er is veel geupdate, sommige mensen hadden wel niet genoeg achtergrond van
het web&ict gedeelte erachter.
Projecten
● Voorbije activiteiten
○ Half Time cantus
De hamer… Bbq was leuk, er was 80 man. Cantus was ook leuk.
○ Mastercantus+BBQ (05/03)
Niet zoveel volk, het evenement was een beetje te laat online gekomen. De cantus
was vrij gezellig.

5)Algemeen
Stemmen actieve medewerkers
● Pers
○ Paloma Rabaey en Wonne Den Dooven
Goedgekeurd
● Cultuur
○ Brecht Dhuyvetters
Goedgekeurd
○ Steffi De Backer Emilie Francken Philippe Soubrier Helinde Casteels (Show)
Goedgekeurd
● Web&ICT
○ Tim Ramlot
Goedgekeurd
● Delta
○ Floris Claeys (2) Ralph Leliaert (2)
Goedgekeurd
● Vice
○ Sean Deloddere (4), Arnaud Deman (5)
Goedgekeurd
Verkiezingen
● Verkiezingsavond (31/03)
Begint om 19u45 stipt. Te laat = geen stemrecht voor de huidige verkiezing. Volmachten
dienen gegeven te worden voor de start van de verkiezingen. Er komt een mail met alles.
● Verkiezingsweek (23/04-29/04)
Een week vroeger dan vorig jaar, de week net na de paasvakantie. Deadline is de maandag
om 12u ‘s nachts.

Algemeen algemeen:
● VTKonstruct werkgroep
Wordt later via mail meegedeeld
● Humasol
Humasol is vooral gelegen in Leuven, en ze willen graag groeien. Wij als VTK willen ze
steeds steunen.

6)Varia
●
●

●
●
●

afgeven cadeau + veel beterschapskaart aan Yentl (Michiel)
nieuwe ideeën voor de lelijke naam: "logistiek": "Orde & netheid" ; "bevoorrading" ;
"restpost" ; "PZN" = "post-zonder-naam" (Vikkie)
Dit is voor post communicatie
Sociale mediakanalen: Twitter, Youtube & Linked-In (Celine)
Gratis laptopreparatie op 11/3 (Michiel)
Morgen hele dag in blauw
Goede doelen sponsoring (Lukas)

