
Praesidiumvergadering 6 
Zondag 20 november 2011 

 
 
 
 

 
Afwezig: Jens, Alexander, Steven, Emma 
Te laat maar verwittigd: Bob, Yumi 
 

1) Datum volgende PV en AV 
4 december 2011 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 
3) Regels en afspraken 
 
4) Voorbije activiteiten 
 
Cultuur 

o Pokertoernooi: Het was goed dat er 3 mooie prijzen waren. Er waren enkele problemen 
bij ophalen van de pokertafels: het duurde namelijk redelijk lang voordat deze konden 
worden opgehaald. Ook waren er geen prijzen voor plaatsen 4 tot 9, er waren echter 
wel prijzen voor de 3 laatste. De finalisten vonden het dan ook raar dat zij geen prijzen 
kregen. 

 
Feest 

o Gedooptenactiviteit: Het is een goed concept: op café te zitten en gratis pizza eten vindt 
iedereen wel leuk. Feest schat dat er meer dan 60 man aanwezig was. Het was wel 
jammer dat er enkel filmpjes en foto’s van dit jaar worden getoond. Dit is dus zeker 
voor herhaling vatbaar! In het vervolg moet het fototoestel zeker worden 
meegenomen!  

o Piratencantus: Iedereen was redelijk vlug zat dankzij de rum in de pinten! Het was 
jammer dat de cantor niet verkleed was. Hij zal in het vervolg ook een kostuum moeten 
dragen. 

 
 
 
 



Sport 
o  Karting: De leden waren heel erg tevreden. Het was wel jammer dat de inschrijvingslijst 

niet volzet was. Sport heeft er voor gekozen om met 14 karts (2 karts meer) te rijden, 
dan konden er teams van 3 personen worden gemaakt. Dit vonden de leden natuurlijk 
veel leuker want dan konden ze langer rijden. Indien dit ook zo zou zijn op de tweede 
karting, dan moet sport eens nadenken om de prijs op te trekken.  

 
Recruitment 

o GOT-IT: Er was niet erg veel volk aanwezig. De bedrijven waren tevreden want de 
mensen die aanwezig waren, waren heel erg actief. Voor volgend jaar moet er een 
andere activiteit worden gezocht (het huis van de toekomst sluit in maart). Ook was het 
jammer dat het Web en ICT-team niet aanwezig was. 

 
 

5) Komende activiteiten  
 
Feest 

o Galabal: (Arne) Er kwam een idee om de fotostand op te smukken. Het is echter moeilijk 
om een goede locatie in ‘De Salons Mantovani’  te vinden voor de fotostand. Feest zal 
hiervoor een oplossing moeten zoeken. Een mogelijke oplossing is om een tent voor de 
ingang te zetten. Ook zou feest dit jaar een bankcontact-therminal willen plaatsen. De 
uitnodigingen voor de alumni moeten zo snel mogelijk worden opgestuurd en er moet 
dit jaar meer reclame voor de champagne worden gemaakt. 

o Sinterklaascantus: Er moet nog een pietenpak voor de cantor worden gehaald. 
 
PR&Externe 

o Stagefair: oproep aan praesidium: gelieve de shiften in te vullen en maak aub reclame! 
 

Sport 
o Bierbowling: de inschrijvingslijst is volzet. Het fototoestel mag zeker niet worden 

vergeten! 
 

Recruitment 
o E&TF: dit event zal pas in tweede semester doorgaan zoals eerder gezegd. Recruitment 

zoekt nog naar locatie. 
o Jobfair: er zijn reeds 40 standen verkocht. 
 
  

 
 

6) Algemeen 
 
Bestuur 



o Kuisweken: De praesidiumleden moet meer hun best doen! Als iedereen doet wat hij 
moet doen, dan is het voor iedereen veel aangenamer werken. 

 
Web 

o Medewerkers goedkeuren: Frederic Vanderstraeten en Timothy Vandewattijne zijn 
goedgekeurd als medewerker van web. 
 

7) Varia 
 
Lies: Er hebben reeds 200 mensen hebben het A-formulier ingevuld. Appliceren kan nog tot 10 
december.  
 
Lien: Vanaf morgen kunnen leden de Ugent-truien kopen. 
  
Pieter vdb: idee voor een extra activiteit: toernooi van league of legends. Dit zou voor het  
begin van de volgend semester zijn. 
 
Max V: idee: VTK-praesidium windstopper. Vele kringen hebben dit al! 

 
 


