
             Praesidiumvergadering 6 

Zondag 29 oktober 2017 

 

 

 

 

Aanwezig: Alexander, Elke, Thomas D, Pieter G, Cedric B, Joran, Kirsten, Dries, Jonas, Nico, 

Matthias, Edward, Isolde, Hanne, Flaure, Celine, Lukas, Saar, Cedric C, Pieter H, Thomas G, 

Hannes, Jacob, Isa, Michiel, Willem, Yentl, Lucas 

Te laat (verwittigd):  

Te laat: Thomas DL 

Afwezig (verwittigd): Kasper, Jens-Joris, Ann-Sophie, Laura, Sofie, Jules (15u26) 

Afwezig niet verwittigd: Benjamin 

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 

Zondag 12 november 2017 om 21u30 

2)Mededeling van de voorzitter 

3)Regels en afspraken 

4)Posten 

● Schachtentemmer 

■ Initiatiedoop 1 (16/10) 

Er was 100-110 man aanwezig. Iedereen vond het heel tof. 

Het was ook leuk dat er zoveel praesidium aanwezig was. 

Het enige negatieve is dat er 2 mensen hun rugzak hebben laten liggen in aud A (deels door ons 

ook) en dat hieruit is gestolen. We hebben besloten om hetgeen weg is met vtk terug te betalen. 

Doen we het volgend jaar terug in de therminal of in delta? 

De laatste groep heeft er maar 40 min gezeten dus therminal is misschien wat overdreven. 

In delta was de muziek wel luid, maar als je dit aan de bar gaat zeggen kunnen ze het boven stiller 

zetten. 

■ VTK @ Beiaardcantus (18/10) 

Ik weet zelf niet zoveel meer maar wat ik weet was heel leuk. 

Dat het enkel voor gedoopten was, was goed. Uiteindelijk hadden we ook maar 1 kaart over dus 

dat viel goed mee. 

■ Voetbalcantus (25/10) 

Niet super veel volk maar dat was niet echt een probleem. 

We hebben eerst gedoopten toegelaten en dan pas niet gedoopten de laatste dagen er vlak voor. 

Vinden jullie dit een goed idee om soms vaker te doen als het anders te druk zou worden? 

We blijven wel een open kring dus beetje dubbel. 

Bij ons krijgen gedoopten in principe wel nog niet zoveel voordelen vergeleken met andere 

kringen. 

Het is dan wel jammer voor eerstejaars die erbij willen zijn, maar niet zouden kunnen. 

Maar langs de andere kant is het ook jammer voor gedoopten als zij niet zouden kunnen gaan. 

De tackle regel was wel echt leuk, misschien proberen houden voor volgende cantussen. 

Het idee is misschien om vaker zulke regeltjes erbij te doen. 



■ Initiatiedoop 2 (6/11) 

Dit wordt een guido gids toer, maar iets meer in de zin van een pub crawl. 

De bedoeling is om zoveel mogelijk voor ons geld te proberen krijgen met zoveel mogelijk bonnen. 

Wel proberen niet elk groepje naar hetzelfde café te sturen, want cafés hebben dat niet zo graag 

als er 100 man gratis bier komt halen. 

Ze houden wel best hun delta bon, want op maandag is dat de standaard promo. 

 

Algemeen hebben we al van velen gehoord dat ze de initiatie dopen nice vonden. 

Zelfs ouders op de ouderactiviteit waren er over bezig dat ze het een goed concept vonden. 

■ Drieverdiepencantus (7/11) 

VTK doet cantus op het gelijkvloers met 100 man, VPPK met 100 in de cantuszaal en VDK met 

50 man in de lounge. 

Enkel gedoopten kunnen zich inschrijven. 

Hoe ga je het geluid van het gelijkvloer en de lounge proberen scheiden? 

We hebben samen gezeten met swing en die hadden nog een soort geluidswerend doek waarmee 

het wel deels zou moeten lukken. 

● C&D 

■ SD Construction & Dredging (17/10) 

Het was een workshop rond drone vliegen. 

Dit is zeer goed bevallen. 

Er was wel niet gekuist in de zaal, maar hierdoor hebben we wel minder moeten betalen. 

■ Master Dissertation - How to read/refer (18/10) 

Dit was 2 keer in de plateau, telkens 60 tot 70 man. De 2de keer waren er ook veel 

handelsingenieurs aanwezig. 

Dit was zeer interessant. We gaan dit zeker blijven doen, want het was zeer nuttig. 

■ SD Supply Chain & Management (19/10) 

Er was een redelijk lage opkomst. 

Er waren ongeveer een 20-25 tal mensen van de 40 plaatsen in totaal. 

Vorig jaar was deze workshop last minute afgelast door te weinig volk en bedrijven. 

Misschien moeten we ook kijken om volgend jaar meer volk van andere richtingen te proberen 

aantrekken. 

De casino night was tof. 

Er waren ook veel andere activiteiten die dag (oa. van Pkarus en BCG). 

Misschien moeten we ook het concept supply chain meer uitleggen op de orientation day. 

■ SD Consultancy (24/10) 

Er waren eigenlijk veel studenten aanwezig die niet zo goed wisten wat concultancy precies is. 

Het concept van cocktail workshop was wel heel geslaagd. 

 

Algemeen zitten we wel met het probleem dat er veel studenten zijn die inschrijven maar niet 

afkomen. Vorig jaar hebben ze geprobeerd met een waarborg systeem maar dat werkte ook niet 

zo goed omdat ze dan gewoon de waarborg niet kwamen geven. 

We gaan proberen met het idee om iedereen een dag voor de activiteit een reminder te sturen via 

sms om een beter idee te hebben hoeveel er komen en eventueel mensen die het vergeten zijn 

mogelijks te laten uitschrijven of toch nog te laten komen. 

■ Master Dissertation - How to write (25/10) 

Zie een puntje hierboven. 

■ SD Chemistry & Electromechanics (30/10) 

Deze activiteit wordt met een workshop chain reaction ondersteund. 

Het is ook in samenwerking met Pkarus en Macht. 

Dries heeft wel practicum tot 20u maar dit komt wel in orde. 

■ SD IT & Electronics (8/11) 



We gaan op deze SD ook opnieuw terug drone vliegen in iGent. 

Dit zal in samenwerking zijn met IEEE en Ceneka 

● FRiS: 

■ FRiS vergadering 1 (23/10) 

Er zijn veel broodjes gegeten. 

In totaal was er 33 man aanwezig (dat is dubbel zoveel als vorig jaar). 

Weet je hoe dit komt? 

We zijn actiever op zoek gegaan en we hebben ook meer reclame 

● Feest:  

■ Openingsfuif (17/10) 

We hebben ondanks het gratis bier toch veel verkocht. 

De balkons zijn wel niet open gegaan, maar hier hebben we zelf deels voor gekozen. 

Waren ze nu effectief strenger op aantal mensen? 

Dit was effectief zo. 

We hebben er nog iets minder dan 100 adk verkocht. 

Uberdope was niet zo top. Vooraan was er veel sfeer maar achteraan veel het redelijk tegen. 

Ze pasten minder tussen de andere DJ’s. 

In de vooruit zorgen dan de DJ’s in hetzelfde genre ongeveer liggen. 

■ AA Goliarde (24/10) 

Het was tof.  

■ IFT goliarde (30/10) 

We gaan in plaats van op de goliarde scannen op het IFT. 

Is hier al genoeg reclame voor gemaakt? 

Er stond eerst op de site dat het in Brussel ging zijn. (komt doordat we random locatie hadden 

opgegeven, is normaal al terug in orde) 

We gaan hier nog iets voor op facebook plaatsen. 

■ Halloweenparty VTK + Dentalia (31/10) 

Dit feestje zal net als vorig jaar terug samen met Dentalia zijn. 

Alles is geregeld we moeten enkel nog om de drank.  

Het zal ook terug opnieuw met schminksters in de lounge zijn. 

■ Verjaardagsgoliarde (6/11) 

We worden die week precies 95 jaar, op 9 november. 

Er zal normaal ook taart aanwezig zijn. 

Is dat met lustrum budget? Nee 

● Cursus: 

■ Tweedehands boeken 

We hebben samen gezeten met Standard boekhandel (Hij noemt ook Hans). 

Ze waren heel positief over ons voorstel en wouden er graag ook tips over doorsturen. 

Er is dus geen reden meer op het niet te doen. 

Het is moeilijk om een schatting te maken van de invloed hiervan, maar extra boeken in retour 

geven is ook geen probleem. 

We zouden dit in het 2de semester reeds proberen lanceren om tegen volgend jaar op volle 

toeren te kunnen draaien. 

In sommige boeken zitten er ook codes om online op zaken te kunnen inloggen. Deze kan je 

normaal ook apart aankopen. 

Het zou dus enkel een platform voor aanbiedingen zijn, niet meer. 

Goedgekeurd via stemming. 

● Delta 

■ Praesidumshift - de eerste keer in Delta staan 

Probeer de eerste keer zeker rond 21u te komen zodat we je een snelcursus zatte mensen kunnen 

geven. 



■ Oktoberfest (24/10) 

Er was veel volk maar niet de meest zotte avond van verkoop. 

In de lente doen we misschien lentefest maar dan met meer reclame. 

We zaten maar aan ⅔ van het vaten record van vorig jaar. 

■ Conflicthantering (25/10) 

Het was nu de 3de editie, deze keer wel zonder de 2 acteurs. 

Het blijft wel nog steeds een goed concept dus volgend jaar doen we dit zeker opnieuw. 

Ook opmerkingen naar de preventiecoach mogen altijd doorgegeven worden. 

■ Kuisdag (1/11) 

Aangezien ISS op 1 november zelf ook in verlof zijn moeten we woensdag zelf alles kuisen. 

We gaan starten rond 10u30. 

■ Drum and Bass (21/11) 

De promo hiervan begint deze week. 

Je mag altijd random zaken hierin posten zodat het bij veel mensen in het oog springt. 

● BEST: 

■ Internationale shotjesgoliarde (16/10) 

Dit was heel geslaagd, ik weet er zelf niet veel meer van maar het is van horen zeggen. 

De reis rond de wereld (5 shotjes voor 1 euro) werd wel nogal vaak gedraaid. 

Verder was alles zeer geslaagd. 

■ Event met Leuven (1/11 en 5/11) 

We gaan samen een training rond bepaalde onderwerpen doen om beter met elkaar samen te 

werken. 

Dit kan zeer handig zijn om van elkaar te leren. 

● Interne 

■ Ouderinfoavond (26/10) 

Dit was een avond speciaal voor ouders van eerstejaars. 

Elke heeft er een mooie presentatie gegeven. 

Achteraf had VTK ook een standje op de receptie. 

Het was leuk. 

We gaan hier elk jaar opnieuw proberen aan meedoen. 

Best zeggen we volgend jaar ook iets over de wiki in de presentatie. 

Volgend jaar zouden we dit misschien ook samen met DLK doen. 

Er waren ook ouder die in paniek naar ons kwamen. 

■ Pompoensoep (31/10) 

We gaan pompoensoep uitdelen vanaf 11u tot het op is. 

Isolde heeft wel verplichte les, maar Elke kan toch helpen (haar les is verzet). 

Misschien ook zout en peper voorzien, want de soep kan soms een beetje flets zijn. 

■ Sushi @ Zwijnaarde (??) 

We zijn aan het overwegen om tussen de lessen door in Zwijnaarde een workshop rond sushi 

maken te doen. 

Isolde haar schacht kan dat heel goed en zag dat wel zitten. 

We waren het aan het overwegen om dit 7 of 8 november te doen. 

We zouden enkel nog scherpe messen nodig hebben, de rest zou hij zelf voor zorgen. 

We mogen niet vergeten dat dan ook aan de cafetaria door te geven. 

Waar zouden jullie dit doen? Waarschijnlijk in de iGent maar we moeten dit nog aanvragen. 

Misschien is het beter om de datum een beetje te verlaten, dan kan er beter voorbereid worden. 

■ Receptie lezing Bart Dhoedt (04/12) 

Hij had ons een mailtje gestuurd met de vraag om te helpen met een receptie na zijn lezing voor 

de 1ste jaars. 

Hij dacht dat dit voor een 1000 man ongeveer zou zijn. 

We schatten dus een 10-15 man die nodig zou zijn om te helpen, wat dus wel redelijk veel is. 



We vermoeden dat het pintjes, frisdrank en chips is waar we hem bij moeten helpen. 

Die avond is het ook initiatie doop maar dit is slechts voor 50 man. 

Het is dan ook al week 11. 

We vragen hem best eens goed na voor alles van materiaal. 

Mogelijks in samenwerking met een cateraar zonder opdienen is wel doenbaar. 

Normaal kan je wel sowieso de frigo’s in UFO uit de keuken beneden gebruiken, misschien moet 

dit wel nog eens nagevraagd worden. 

● Vice 

■ Meeting activiteiten (VLK, VDK, VTK)  

Het idee is om eens samen te zitten met career, feest en sport teams van andere verenigingen. 

We vroegen ons af of dit nuttig is voor feest en sport? 

We gaan hier nog een doodle voor rondsturen. 

● Praeses en vice 

■ Praesidiumweekend  

Naast ons was het een naaiweekend bij allemaal oude madammekes. 

Verder was het wel echt top! 

Misschien is het toch een idee om op zondag nog iets kleins met de ganse groep te doen? 

Ook waren er vrij snel veel mensen achter hun laptop bezig wat wel wat jammer was. 

● Cultuur 

■ Danslessen 

Binnen 2 weken beginnen de danslessen. 

15 van de 19 groepen zijn wel al ingevuld, dus het loopt vlotjes. 

Er is momenteel wel nog een probleem met het contract maar dat komt in orde. 

Nico ik wil ook meedoen maar zoekt nog een partner. 

De inschrijvingen zijn per ongeluk wel op een ander moment open gegaan als vooraf 

aangekondigd, best een beetje mee opletten. 

Zijn de archies geïnformeerd dat de zolders hiervoor gebruikt gaan worden? 

We gaan hier nog een brief voor hangen of mailtje voor rondsturen. Dat gaat zeker geapprecieerd 

worden. 

■ Burgies on Stage 

We zouden hiervoor graag meer geld begroten, aangezien we nergens een geluidsfirma vinden 

voor ons huidige budget. 

Puur indicatieve stemming zou uitdraaien op goedgekeurd. 

We zijn dus nog op zoek naar een geluidstechnieker, graag zouden we het ook via swing doen. 

We hebben al 4 inschrijvingen. 

Is het misschien een idee om het concept wat te veranderen naar iets meer in de zin van een vrij 

podium zodat ook mensen die gewoon 1 nummer willen doen, kunnen deelnemen? 

Dit is een goed idee, het kan misschien meer volk lokken. Wel beetje aan de late kant en lastig om 

telkens van instrumenten te wisselen. 

Misschien is het een idee om dit in een aparte activiteit te steken. 

■ Workshop Schilderen 

Anna Yarantseva haar mama had ons hiervoor een voorstel gedaan. 

Het zou oa. ook met reliëf aanbrengen en dergelijke zijn. 

Hiervoor zouden we wel een iets groter budget nodig hebben. 

De vraag is of hier wel genoeg interesse naar is? 

Het is wat veel extra geld om aan een activiteit voor 15 personen te geven. 

Misschien is het een idee om dit in samenwerking met DLK te doen. 

Of misschien eens navragen of ze er een goedkopere versie rond gedaan kan worden met bv. een 

soort teken workshop. 

 

Andere ideeën rond een workshop waren een eet competitie van hotdogs. 



Dit is wel niet zo cultuur achtig. 

 

■ City trip 

We gaan eerst nog moeten bekijken hoeveel annulatiekosten we gaan hebben. 

 

■ parkpop 

De aanvragen zijn binnen gedaan, dus het is daarop wachten tot we verder kunnen gaan. 

● PR 

■ Update@campus (Elke) 

Het was een goede bondingsactiviteit. 

De sfeer was tof. 

Dit was samen met VLK en hermes maar VLK trok dit wel het meeste. 

● Web&ICT 

■ Codesprint I 
Er zijn een paar medewerkers niet afgekomen, maar we hebben wel veel kunnen oplossen. 

● IAESTE 

■ Teambuildingweekend 

We zijn met 27 naar Tessenderlo geweest. 

Het was voornamelijk de bedoeling om ze te leren bellen naar bedrijven. 

Het was tof. 

■ Shotjesgoliarde 

Dit was heel tof. 

We hebben minder verlies dan we begroot hadden dus dat is positief. 

■ Jobraisingweek 

We zaten dus een hele week in groen om elke dag het ene bedrijf na het andere te bellen. 

We hebben er in totaal een 150 tal gebeld. 

Nu is het verder contact houden om zoveel mogelijk stages binnen te halen. 

Iedereen was wel heel gemotiveerd. 

■ IAESTE 70 jaar 

■ Twinning LC Thessaloníki 

Bedankt aan Delta dat we het hier mochten doen. 

Ze zijn hier nog altijd ergens. 

■ LC Grenoble oprichten 

Ik ben hier zelf stage gaan doen maar toen hadden ze nog geen afdeling in Grenoble. Dat bestond 

nog niet in Frankrijk. Ik heb daar toen wat mensen voor warm gemaakt en ik heb onlangs nog eens 

contact gehad met hen en blijkbaar hebben ze daar nu effectief een bestuur van 9 personen. 

● Sport 

■ IFK Tafeltennis (16/10) 

Bedankt aan alle aanwezige dames! 

Jammer genoeg heeft VLK toch gewonnen, maar ze waren met 18 dus dat was wel te 

verwachten. Wij waren wel mooi 2de en HILOK viel zelfs buiten de top 3. 

■ IFK minivoetbal dames & heren (23/10) 

Onze dames hebben niet echt nipt verloren. 

Maar onze heren 2 hebben wel echt nipt verloren. 

■ 24uloop Leuven (24/10-25/10) 

VTK Leuven heeft dit gewonnen!!! 

We zijn al met een 5 tal lopers ‘s nachts vertrokken. Dat werd heel hard geapprecieerd 

Overdag hadden we een 6 tal rondjes voor en dat hebben we tegen ‘s avonds zelfs nog kunnen 

uitbreiden naar 9 rondjes. 

■ VTKarting (26/10) 

We hadden 2 verschillende toernooien, een fun cup en een pro cup om het niveau wat te spreiden. 



Dit was wel een goed concept. Algemeen een zeer toffe activiteit. 

■ IFT!! (30/10) 

We weten nog niet wat we precies gaan moeten doen voor de praesidium kamp. 

Ze gaan ons dat pas op de moment zelf laten weten dus als we veel mensen hebben die het zien 

zitten kunnen we ter plaatse bekijken wie waar het geschiktste voor is. 

Kom dus zeker allemaal supporteren! 

We gaan mascottes en bier hebben. 

Vergeet ook zeker je lint en sjaal niet! 

We hebben voor elke sport wel potentiële winnaars dus we gaan ervoor. 

■ IFK Basket Heren (8/11) 

We spelen dan de voorronde voor het IFK basket. 

■ Bierbowling (9/11) 

Dinsdag gaan de inschrijvingen open. 

■ Skireis Andorra 

We hebben al 250 inschrijvingen. 

Wij regelen de kamer verdeling. 

5)Algemeen 

● Actieve medewerkers goedkeuren 

■ Delta 

○ Wafae  

Goed gekeurd 

■ Feest 

○ Jarne De Waele 

Goed gekeurd 

6)Varia 

● Galabal VLK (10/11) (Elke) 

● Eten voor VLK galabal (Alexander) 

Gaan we samen ervoor iets eten en waar? 

We hebben gestemd en het is Yammi yammi geworden. 

● Dozen chips uit het archief halen en vervangen door knorrpotjes (Matthias) 

De chips doen we inderdaad best eens weg. Als we de knorpotten daar gaan zetten gaan ze 

misschien ook wel daar verloren gaan. We zullen een deel permanent in blauw stockeren zodat ze 

goed geconsumeerd worden. 

● Wanneer geven we wel en niet bonnetjes voor shiften aan medewerkers? (Isa) 

Medewerkers verwachten het soms wat eigenlijk niet echt de bedoeling is. 

Officieel is bonnetjes krijgen niet legaal. Dit is zeker belangrijk voor Delta. 

We zeggen best aan de medewerkers dat als daar controle naar gedaan wordt dat ze zeggen dat 

ze niets krijgen en puur vrijwilliger zijn. 

We vragen dit best nog eens na bij de boekhouder. 

 

Algemeen een regel hiervoor opzetten is nogal lastig dus probeer dit gewoon te zien per shift per 

post en duidelijk te communiceren naar de medewerkers zelf. 

 

VARIA 

Thomas DB: 6/11 is het Cantus van Moeder Lies, wie is er cho? Het is dan ook initiatie doop. 

Cedric B: Yolotrip 2... 

Deze zal doorgaan op dinsdag 14 novemeber. 

Flaure: We hebben Knaek passen te veel dus neem ze maar mee naar activiteiten. 

Thomas DL: We moeten nog 2000 enveloppen stickeren dus zou iedereen 10 minuutjes langer                           

kunnen blijven? 



Edward: Hoe zit het met de bussen voor galabal? Gewoon hetzelfde als 2 jaar geleden. 

Elke: Kneukeltje voor de kuisweek van afgelopen week. 

 


