Praesidiumvergadering
27 / 04/ 2021

19 h 00 - 19 h 55

Online
Aanwezig:

Robin, Kobe, Maxime, Wout, Jitse, Sibe, Manon, Jarne,
Florence, Niels, Ellen
Mathieu, David

Te laat:

Victor, Filou, Matthias, Tippi

Afwezig
VOLGENDE VERGADERING:

08 / 05 / 2021 - 14 h 00

Online

Praeses
● Goedkeuring verslag PV 17 april
○ Unaniem goedgekeurd
● Jassen liggen klaar bij FK
○ Robin kan ze deze week nog gaan ophalen
● Laatste vergaderingen academiejaar 20-21
○ Vastgelegd door het Bestuur
○ Za 08/05: AV + PV
■ Om 14u
■ Afronden van alle huidige projecten
■ Overdracht met het nieuw praesidium
○ Laatste AV: net na de examens
■ Exacte datum wordt nog vastgelegd door een Doodle
● Deze week nog rondsturen
■ Jaarrekening, kwijting bestuur, …
■ Ook met het nieuwe praesidium
● Aandachtspuntje: soms eens een PV geskipt tijdens het semester
○ Statuten eisen momenteel 1 vergadering per week
○ Deze regels worden herschreven maar moeten tot dan eigenlijk wel
opgevolgd worden
○ Belangrijke opmerking: ook extra vergaderingen ingepland buiten de
weken van het semester
● Toekennen uitzonderingsaanvragen toegetreden lid door het Bestuur
○ Bij de toekenning van uitzonderingen op het toegetreden lidmaatschap
werd er iets te los gedaan door het Bestuur
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○ Elke uitzondering moet vergezeld zijn van een schriftelijke motivatie
van het lid in kwestie en deze ontbraken in de uitzonderingsaanvragen
na de oprichting van de vzw.
○ Het Bestuur heeft toen gewoon het huidige ledenbestand
overgenomen en de uitzonderingen (individueel) goedgekeurd zonder
motivaties.
○ Belangrijk aandachtspuntje voor de toekomst.
○ De leden die opkomen voor het nieuwe praesidium, kunnen nog eens
een motivatie indienen zodat het bestuur dit zaterdag kan goedkeuren
en dat hier zeker geen problemen door ontstaan
● Template maken voor de motivatie bij het aanvragen van een uitzondering
○ To do voor het Bestuur!
● Praesidiumactiviteit
○ Verplaatst tot na de examens
○ Later meer informatie over
○ Bestuur werkt een voorstel uit en legt dit voor aan het praesidium
○ Dit kunnen we eventueel gewoon na de laatste AV doen, dan is
iedereen er toch en eventueel kan het nieuwe praesidium aansluiten

Vice-Praeses
● Ereledenactiviteit
○ Online bierproeverij
○ Voorstel van proscriptor Tim De Roeck
○ Hij heeft dat eerder gedaan
○ Wij voorzien de drank
○ Binnenkort mailtje rondsturen om een datum vast te leggen

Quaestor
● Fonds update:
○ Risicoprofiel bepaald en keuze gemaakt in beleggingsfonds
○ Zeer binnenkort zal dit in orde zijn
● Schulden
○ Ambtstermijn zit er bijna op van dit praesidium. Vergeet dus zeker niet
jullie schulden eens te bekijken en af te betalen
○ Deadline hiervoor is de AV na de examens
● Reminder voor de aanwezigen
○ Betaal uw schacht voor 30 april.

IT
●
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Feest
● Foute top niet mogelijk om te skippen?
○ Heh? Wa wordt er hier mee bedoeld?
○ Also: Floute top <3
○ Op Discord kan iedereen liedjes skippen
■ Tijdens de foute top is dit misschien wel niet helemaal de
bedoeling

Sport
● 12-urenloop
○ Deze week
○ Er waren niet veel mensen op de hoogte
○ Er is ook niet zoveel motivatie voor

Cultuur
●

Scriptor
● Laatste strakske
○ Deadline: vrijdag 30 april
○ Woordjes niet vergeten
■ Woordje van de nieuwe senior komt na de verkiezingen

PR-Extern
● CurrVit
○ Afgesproken om samen te werken
○ Wij helpen hen bij hun app
■ App om studenten te verbinden aan bedrijven
■ Aan de hand van interesses
○ Zij helpen ons bij een eventuele jobbeurs

PR-Intern
●

Cursus
●
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Schachtentemmer
● Uitzondering schacht
○ Een schacht had niet op tijd het benodigde aantal punten behaald om
gedoopt te mogen worden
○ Uiteindelijk wel genoeg opdrachten gedaan
○ STEMMING: Gewoon laten dopen
■ VOOR:
14
■ TEGEN:
0
■ ONTHOUDING:
1
● Ontgroening
○ Momenteel nog heel veel onduidelijkheid rond
○ Potentieel zou het mogelijk zijn met 25 personen
■ Buiten, met afstand en mondmasker
■ Dus schachten in 2 groepen opdelen
■ Zonder dooppeters/-meters
○ Wordt verder opgevolgd
● De planning voor morgennamiddag moet deze avond definitief zijn

Varia
Milieu
● Milieu Policy
○ Invulling van de Milieu Policy in het Intern Huisreglement wordt
voorbereid tegen de laatste AV van dit academiejaar 20-21 (net na de
examens)
○ Wat vertraging opgelopen wegens raadpleging externe consulten

Kiescommissie
● Volgende week zijn het verkiezingen
● Binnenkort volgt er een mail met alle instructies om te stemmen
● Het forum sluit zondag om middernacht

Andere
● Random wikipediapagina van de dag (week?)
○ https://en.wikipedia.org/wiki/India%E2%80%93Kyrgyzstan_relations
○ amai die link suckt
■ gij suckt
■ ey, the fuck is dit
● love u niels
○ cute
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