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Te laat (verwittigd): 

Te laat:  

Afwezig (verwittigd): Kirsten, Cedric Binst, Flaure, Michiel, Pieter Gijs, Jelle, Dries, Jonas, Thomas 

Deberlanger 

Afwezig niet verwittigd:   

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 

Donderdag 21 september 2017 (begrotings AV) 
Deze is zeer belangrijk 

2)Mededeling van de voorzitter 

Plannen in Zwijnaarde: 
We hebben een enquête over Zwijnaarde afgenomen bij de leden om te weten of zij opmerkingen of 
problemen hebben rond het studeren in Zwijnaarde. Uit de enquête blijkt dat er genoeg en degelijke 
auditoria en dergelijke zijn, maar dat er een tekort is aan eetplaatsen, ontspanningsruimtes en studeer 
lokalen.  

3)Regels en afspraken 

4)Posten 

● Feest 
○  Close the Books (29/06) 

Dit was niet zo een groots succes. Er was gepland om tot 5u door te doen maar om 2u30 was het meeste 
volk al richting overpoort getrokken. De boottocht in het begin werd wel positief onthaald, maar misschien 
moeten we volgend jaar toch naar een ander concept gaan. Mogelijkheden zijn om iets samen met een 
andere kring te organiseren of om ook naar een andere locatie te gaan (oa. omwille van de kleine 
capaciteit van de boot). We hadden dit jaar ook reeds gekeken naar de oude vismijn, maar deze was een 
stuk duurder. 

○ Galabal 
We hebben een optie op  de Artcube, maar we zijn ook aan het kijken om het misschien in de kazerne aan 
de kantienberg te doen. De Artcube hebben we sowieso als back up. We zijn er zelf ook al gaan kijken.  

● Schachtentemmer: 
○ Doop 

De doop zal doorgaan in dezelfde periode als afgelopen jaar. Echter is de verkoopcantus en de 
doopcantus wel 2 keer in Delta. 
Daarom gaan we met een wisselsysteem werken waarbij er telkens een deel van de schachten nog in het 
Citadelpark blijft en ze in groepjes pas naar Delta gebracht worden om dan direct te worden verkocht. 
Verplicht moeten er dan wel 2 meesters per groepje aanwezig zijn in het Citadelpark. Anders mogen ze 
geen schachten kopen.  
We houden het terug op een kortere doopperiode zoals vorig jaar, aangezien de initiatie doop na WiBa valt 
en dus niet verlegd kan worden. 
 



● Cursus:  
○ UGent truien 

We waren aan het overwegen om ze niet meer met het vtk schild op te verkopen aangezien bestellen 
hiervan super lang kan duren. Deze zonder schild zijn echter wel ook gewoon simpelweg online te 
verkrijgen wat het dus geen meerwaarde meer maakt dat wij ze via VTK ook verkopen. Een ander voorstel 
is om eigen vtk truien te verkopen met ons eigen design. Dit zou ook een stuk goedkoper uitkomen. 
Besluit: We gaan de gewone truien nog steeds verkopen en mogelijks een eigen ontwerp met op de 
voorkant onze faculteit proberen maken en ook verkopen. 

○ Nog 100 oude rekenmachines liggen 
We gaan ze online proberen verkopen 

● Vice: 
○ VTK Driedaagse (01/07 → 03/07) 

Er zijn nog vleesjes genoeg over. Iedereen heeft zich goed geamuseerd. Misschien is het een idee om 
volgend jaar vrijblijvend op zaterdag een klein spel te organiseren en spelen. Misschien was het eten soms 
wat chaotisch. Kookshift werd soms enkel afwasshift.  
Vandaag wel dik in orde, *kneukeltje voor Sander en Stephke*. Misschien handiger om volgend jaar het 
praesidium op voorhand meer te informeren. 

○ Jassen 
Wie zijn jas maat nog moet doorgeven, doe dit zo snel mogelijk. 

○ Teambuilding 
Het was een leuke teambuilding, wel een yolo chauffeur. 

● Secretaris: 
○ Lint Michiel 

Michiel was 2 jaar geleden Fris en is nu Raad van Bestuur. Hij wil graag op zijn lint ‘raad van bestuur’ laten 
bijzetten. Hij was namelijk iemand tegengekomen die vroeger hetzelfde parcour als hem had afgelegd en 
dat daar toen had bij laten zetten, maar die traditie is ondertussen beetje verloren gegaan. 
Werd niet goedgekeurd via stemming. 
Als we hiervoor een uitzondering maken kunnen we dat bij alles beginnen doen. Zou ook voor veel 
verwarring zorgen en lijken alsof hij in de raad van bestuur van VTK zit wat niet het geval is. 

● Delta: 
○ Kuisdagen  

We willen de kuisdagen graag koppelen aan de gentse feesten. Overdag kuisen, savonds BBQ’tje en dan 
gentse feesten. Zie doodle voor welke data precies. We beginnen met in totaal 3 dagen ergens tussen 14 
en 23 juli, we zien wel of er in het 2de deel van de vakantie nog bijkomen. 
 

● BEST 
○ Summer course 

Vanaf donderdag 6 juli is het summer course, ongeveer het grootste evenement van BEST van het jaar. ‘s 
avonds zijn er altijd feestjes waar iedereen naartoe mag komen. Je wordt wel verwacht constant in het 
Engels te praten. Op 6 juli is het ook international evening, dan neemt iedereen iets van eten en drinken 
mee van zijn eigen land. 
Op 12 juli is het cantus, er mogen er een aantal komen maar wel niet te veel. Laat wel aan Hannes weten 
als je naar een avond zou komen. Het gaat door in Sint Denijs Westrem.  

● Lustrum 
○ Comité 

Armand, Kaat, Selene en Viktor 
Goedgekeurd via stemming als actief medewerkers van VTK. 
 
Wat zal hun functie zoal inhouden? 
Samen met Jules de lustrumweek voorbereiden en de yolofactor van andere activiteiten mee opkrikken. Ze 
krijgen ook hun eigen e-mailadres: lustrumcomite@vtk.ugent.be. 
 
Het idee is ook om een lustrum civielke te maken. 
 

mailto:lustrumcomite@vtk.ugent.be


○ Lustrum week 
Deze zou mogelijks de 1ste week na de paasvakantie vallen. Parkpop valt dan ook en we zouden dit dan 
proberen doen op het Sint Pietersplein.  
 

○ Sponsors 
Er zullen ook sponsors gezocht worden maar dan specifiek voor die activiteiten. Dit moet goed 
gecommuniceerd worden met de rest zodat niet dezelfde bedrijven worden aangesproken. 
 

● ICT 
Kasper vroeg voor een alias van speedteamcoach. 
Dat is geen probleem. 
 

● Interne 
Er is afgesproken met Pers dat zij de mana’s ook gaan doen en interne zal in de plaats meer in Zwijnaarde 
actief zijn. 
 
Er werd ook afgesproken om een kroegentocht in het 2de semester te organiseren. 
 

5)Algemeen 

6)Varia 

●  voorstel Delta (Thomas De Letter) 
Aangezien het stalhof nu autovrij is zouden we een terras voor Delta willen doen dat ook overdag 

open kan gaan. De vraag was of het praesidium het zou zien zitten om dan meer verplichte shiften te 

doen? Dit is moeilijk vermits niet iedereen al zijn lessen skipt. Het is voorlopig nog een basisidee 

maar we wilden even polsen naar de meningen. 

Is er genoeg vraag naar? 

Altijd zal misschien te zot zijn, maar nu in week 11 en 12 was dat nog redelijk. 

Op vrijwillige basis is dit misschien wel een goed idee, maar verplicht is het moeilijk te doen. 

Cedric C gaat naar huis want hij moet nog een paper schrijven. 

Lukas ook want hij heeft leidingsweekend. 

Hannes is jaloers op het koffie machine van de archies maar hij gaat eens verder kijken hoe die 

machines juist werken en hoeveel werk het kost om die in orde te houden. (blijkbaar moet die van 

de archies 2 of 3 keer per dag hervuld worden met bonen) 

Reden dat onze vorige automaat verdwenen is, is omdat deze heel vaak niet werkte en blijkbaar als 

je met bonen werkt moeten deze ook diepgevroren bewaard worden. 

 


