
Praesidium vergadering 2 

Maandag 1 juli 2019  
 
 
 
 
 

Aanwezig: Dieter, Hannes, Karel, Silas, Elisabeth, Brecht, Bavo, Valerie, Thijs, Thomas V, Floris,             

Dario, Lisa, Thomas L, Stef, Lindert, Eline, Iris, Fran, Nico, Sam, Maxim, Ruben, Josephine, Jan,               
Margot, Arent, Marija, Selene  
Te laat (verwittigd): 
Te laat: 
Afwezig (verwittigd):  Lauranne, Kaat, Teun, Arnaud, Maarten  
Afwezig niet verwittigd: Xander, Viktor  
Volmachten: Arnaud van Thomas, Nico van Teun en Iris van Margot 

1) Datum volgende PV en AV 

Donderdag 19/09/2019 (AV + PV) 
 
2) Mededeling van de voorzitter 

 

3) Regels en afspraken 

 
4) Posten 

Vice 

● Voorbije activiteiten: 
○ Overdrachtsetentje en cantus (28/06): Het format was beter dan vorig jaar. Het 

eten was lekker. De meter en peter vonden het ook leuk om aanwezig te zijn. 
Ze hebben foto’s op hun instagram geplaatst.  

○ Driedaagse (29/06-01/07): Het was een goede locatie. Het springkasteel was 
zeker een meerwaarde. Iedereen is bedankt om hun shiften te doen. 

○ Teambuilding (01/07): Daguitstap naar Plopsaland. Het was super tof. 
Iedereen was enthousiast en we hadden een leuk dans momentje op het 
einde.  

Web&ICT 

●  Komende activiteiten  
○ Zomerwerken (01/07 - ...): Ze zullen aan verschillende dingen werken deze 

zomer. Onder andere komt er een nieuwe studiehulp: de wiki zal veranderen. Ze 
zullen ook proberen de site minder te laten crashen. Ideeën mogen doorgestuurd 
worden. Praesidium van 2 jaar geleden wordt van de aliassen gegooid.  

Sport  

● Lopen rond de Watersportbaan (vernieuwing): Ze willen het minder saai maken, meer 
aantrekkelijk. Door bijvoorbeeld nieuwe parcours te doen.  

● SpeedTeam Trainingen 24ul: Deze trainingen worden voorzien voor 24 urenloop Leuven  
● Proberen praesidium bij zo veel mogelijk sporten laten meedoen zelf al zijn ze slecht. 



Communicatie  

● Communicatie zal een spreadsheet maken waar het praesidium kan plaatsen welke 
ontwerpen ze nodig hebben. Verdere informatie wordt verstuurd via een mail.  

Interne: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Ijkingstoets 1 (01/07): Ze zijn gaan flyeren op de ijkingstoets zonder flyers.  

● Komende activiteiten: 
○ BachLaunch (16/09 - 18/09): De aanwezigheid van praesidium wordt verwacht. 

Er wordt nog een mail gestuurd met meer informatie.  
○ Ijkingstoets 2 (31/08): We zullen gaan flyeren.  

Penning: 

● Komende activiteiten:  
○  BegrotingsAV: Deze zal plaatsvinden 19 september net na Bach Launch. Er 

wordt een begroting gemaakt per post. Je moet goed nadenken waarom je geld 
besteedt en je moet dit verdedigen. De begroting van vorig jaar wordt 
doorgestuurd om je op te baseren. Denk goed na, zeker over grote bedragen. Dit 
is definitief en je moet je er aan houden.  

Feest:  

● Voorbije activiteiten  
○ Close the books kroegentocht: Het was zeker geslaagd. Er was veel drank en 

we zijn onder de begroting gebleven.  
○ Project delta 2.0: Zeer goed concept.  

BEST: 

● Voorbije activiteiten: 
○ Closure Weekend (30/06-01/07): Evalueren van vorige jaar en kijken wat er 

volgend jaar beter kan. 
● Komende activiteiten: 

○ Summer Course (03/07-12/07): Dit is met 26 studenten van allemaal 
verschillende landen. Er is onder andere ook een cantus waar geïnteresseerden 
naartoe mogen komen. De course gaat over blue energy.  

Cursus: 

● Recto verso voor eerstejaars: Recto verso doortrekken voor eerstejaars. Nu was dit 
enkel voor tweedejaars. Het is moeilijk in te schatten. De pakketten moeten op voorhand 
gemaakt worden.Besluit: recto verso geven als standaard maar hun de kans bieden 
voor niet recto verso indien ze dit willen.  

IAESTE: 

● Voorbije activiteiten: 
○ IAESTE Ghent Weekend (28/06-30/06): Er waren een 20 tal buitenlandse 

deelnemers. Ze zijn naar de Blaarmeersen geweest en hebben een stadstour 
gemaakt. Het was een succes. 
 

5) Algemeen 
● Goedkeuring FRIS. Unaniem goedgekeurd  
● actief stemmen medewerkers  

■ Redactieteam: Eva Vandenberghe, Paloma Rabaey, Lauren Bontridder.       



Unaniem goedgekeurd.  
■ Careerteam: Féline De Pandelaere, Jarne De Waele, Hélène Roelandt en 

Thomas Lips. Unaniem goedgekeurd  
■ BEST bestuur: Simon Laureys, Igor Wolfs, Jari Vandenberghe, Jens 

Janssens, Nicholas Verbeke. Unaniem goedgekeurd. 
■ FRiS bestuur: Pieter-Jan Boeykens, Mattias Niels, MaryBeth Defrance, 

Louise Toye, Emma Verschueren, Anne-Marie Leys, Alexander Vande 
Ghinste. Unaniem goedgekeurd.  

● Goedkeuring pv verslag. Unaniem goedgekeurd  
● aanvragen van een feestje in delta  

■ zelf niet kuisen: 50 euro  
■ vatprijs: 140 euro  
■ huurkost: 50 euro  

 
6) Varia 

● Van wie waren die latex handschoenen??? (Karel): Teun heeft gekuist met latex            
handschoenen voor MNM marathonradio  

● Nieuwe kar (Karel): Er komt een emissiezone in Gent waardoor onze huidige auto             
(die toch versleten is), niet meer binnen mag. We bekijken de optie voor een kleine               
normale auto en een eventueel een camionette voor grotere evenementen. Enkel           
Delta, feest en logistiek zouden met de camionette mogen rijden. Beide auto’s            
zouden in eco worden geplaatst maar dit moet nog nagevraagd worden.           
Tegenargument voor een aanhangwagen: het is moeilijk om mee te rijden en niet             
alles mag erin. Indicatieve stemming: 2 tegen  

● Nieuwe naam voor 'Lopen rond de Watersportbaan' (Bavo):  
■ Lopen met sport, sneller lopen dan hilok, vooruitgaan, keuzevak, zitten,  
■ Of vervangen door zwemmen = baantjes lopen. Eerste weken gaan lopen en            

daarna gaan zwemmen.  
● Groepsaankoop pampers voor Team Feest want ik en PJ kunnen het gebruiken.            

Floris is gewoon nog een baby dus die ook (Viktor)  
● Grote verhuis (8-9-10 juli) (Karel): Ze zullen de lokalen herindelen. Eten uit 3.15             

weghalen. Het gedeelde lokaal met BEST wordt nu volledig voor BEST. Sport            
verhuist naar kappa en deelt dit met IAESTE en materiaal uit rood gaat naar 3.15.  

● Indicatieve stemming waterkoeler (Hannes): Hij zou graag een een waterkoeler kopen           
voor alle leden. Nu is dit enkel voor praesidium. Het plan is om die in rood te zetten,                  
naast de koffiemachine. Unaniem goedgekeurd.  

● Uitschrijven reclamemails (Hannes): Dit bespaart veel werk en tijd 
● Contracten ondertekenen voor dummies (Hannes) : Contracten worden enkel         

ondertekend door praeses of bestuur.  
● Kleren: eindeloze discussie over praesidium kleren  


