Praesidiumvergadering
1
Donderdag 18 mei 2017
Te laat (verwittigd):
Te laat:
Afwezig (verwittigd):
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1) D

atum volgende PV en AV

Maandag 03/07/2017 (VTK-Driedaagse): PV2 en AV1

2) M

ededeling van de voorzitter
3) Regels en afspraken

Vinger regel (zie uitleg wiki).
Medewerkers moeten gestemd worden op een PV, hun voordelen:
drankbonnen, medewerkers etentje, korting op grote feestjes van VTK, ....
Leden van careerteam als medewerker nemen stemmen:
- Michiel Maertens
- Renee Coryn
- Stephanie Van Laere
- Louis Vanneste
Alle 4 goedgekeurd via stemming.

4) P

osten

Feest:
○ Close the books (29/06)
Het zal doorgaan in de oude vismijn. Het is een receptie met gratis cava. DJ
Chodric zal draaien.
●



C&D:
○ Careerteam
Dit zijn 4 niet praesidium mensen: Michiel Maertens, Renee Coryn,
Stephanie Van Laere en Louis Vanneste.
Hun taken zijn voornamelijk sector days maar ook helpen met de jobfair.
Ze krijgen ook meer verantwoordelijkheden als vorig jaar.
Mailen naar career@vtk.ugent.be is voor de bedrijven (deze mails komen
ook toe bij het careerteam).
Mailen naar careerintern@vtk.ugent.be is voor praesidium zaken.
●



Secretaris:
○ Linten
Ik mankeer nog die van Cedric, Jacob en onze peter en meter.
●

● BEST:
○ Closure Weekend (2/07 - 3/07)
Dit is een weekend om het einde van het BEST jaar mee af te sluiten met
oa. ook een eind evaluatie.
○ Summer Course (4/07 - 14/07)
We hebben gans de week de VTKar gereserveerd op het domein in
Sint-Denijs-Westrem maar als iemand de Kar nodig heeft kan er altijd
daar omgekomen worden (indien dit op voorhand laten weten is).
Iedereen van het praesidium is ook welkom op sommige feestjes daarvan.
Als er overschot van de BBQ van 3daagse is, mag die zeker naar daar
doorgegeven worden.
● Delta:
○ Data feestjes in delta
■ Oktoberfest (di 24/10)
■ Drum n Bass (di 21/11)
■ Deltafeest (di 13/03)
Als je nog avonden wil reserveren voor je post, doe dit dan zo snel mogelijk
want vanaf zondag mogen externe kringen reserveren.
○ goedkeuring GrooveX (vr 17/11)
Er zou graag opnieuw terug een GrooveX feestje worden gedaan in delta
(ondertussen al 5 of 6de keer). Krijgen we daar de goedkeuring voor?
→ Goedkeuring via stemming.
○ Deltashiften na examens
Vanaf 22 juni doen we delta terug even open. Dus 22, 26, 27, 28 en 29
juni zijn we dus op zoek naar mensen die mee willen opendoen. Als je dus
gedaan hebt met examens, schrijf je dan maar in via de site.
● Lustrum:
○ Feest/Lustrum/sport: Optie op lustrumweek ivm planning
sportkalender
Op 9 nov is vtk ontstaan dus dan zal er een ontstaansfeestje zijn maar dat
zal niet in delta zijn.
De lustrum week valt in het 2de semester, maar de datum ligt nog niet vast.
Normaal zou het op het St. Pietersplein doorgaan.
● Interne:
○ Bach launch (18/09-20/09)
Zou iedereen willen vragen aan zijn oude middelbare school om reclame te
maken voor bach launch? (zie mail).
Houd de datum zeker vrij, het is altijd leuk om met veel praesidium
aanwezig te zijn.
● Praeses/vice:
○ Overdrachtsetentje en -cantus (30/06):
Waar doen we het? Yammie yammie, Amadeus of Patrick Foley’s?
Patrick Foley’s werd verkozen via stemming. Zie mail.

○ VTK Driedaagse (01/07):
De Praeses en Vice zijn er pas zondagavond, we willen dus wel expliciet
vragen aan iedereen om zich te gedragen (praesidium is een voorbeeld
functie).
Debbie en Yentl gaan in de plaats de verantwoordelijken zijn.
Wie nog niet op de inschrijvingslijst staat mailt best eens naar vice.
Verloop van de maandag: ‘s ochtend zal iedereen daar nog aanwezig zijn
(opruimen enzo). Daarna gaat we met het nieuwe praesidium een
teambuilding activiteit doen en daarna is het vergadering (PV2 en AV1).
Als je niet aanwezig kan zijn, laat het dan weten.
○ Praesidiumweekend
Zie google calendar.
Vice stuurt nog een mail met allemaal belangrijke data’s.

5) A

lgemeen

● Algemeen: Poef
Vraag je je af of iets al betaald is, stuur dan maar een mailtje.
Verdere uitgeschreven info over poefen enzo komt op mail.
● Algemeen: Inboeken
Zie mail.
● Algemeen: BegrotingsAV
In September (na bach launch) is het de begrotingsAV. Bereid u voor op
een lange AV. Zie mail voor verdere info.
Wees discreet over bedragen die binnen het praesidium gezegd worden!
Niet iedereen hoeft dit te weten!
In het begin van het jaar zal er ook een introductie tot boekhouden worden
georganiseerd.
● Verkiezing 5e bestuurslid
Het bestuur leest alle mails en volgt alles op. Op dit moment zijn dit reeds
de praeses, vice en de 2 pennings maar er moet nog 1 persoon bijkomen.
Bovenstaande verkiezen deze intern maar iedereen kan zich kandidaat
stellen. Je kandidatuur indienen kan tot binnen 2 weken (zie mail).

6) V

aria

● Jens-Joris: Als je op een error komt op de site stuur dan een mailtje
naar web met waar je de error precies was tegengekomen. Anders
weten ze niet waar te zoeken.
● Alexander:
○ Na de vergadering gaan we een groepsfoto nemen.
○ Daarna gaan we naar blauw om te kuisen.
○ Als je naar de wc moet tijdens de vergadering moet je dit
gewoon vragen.
○ Wat is het verschil tussen een AV (algemene vergadering) en
een PV (praesidium vergadering). Een PV is om de 2 weken en
over de constante werking enzo. De AV is voor belangrijkere
beslissingen bv. ivm statuten. Deze dient op voorhand
aangevraagd te worden. Stemmingen op een AV moeten dan
ook met ⅔ meerderheid worden bepaald.

○ Volgende AV is op 3 daagse (met 5de bestuurslid).
○ Normaal is een vergadering altijd om 21u30 op zondag.
○ Boete systeem ( zie wiki)
→ Goedgekeurd via stemming.
○ Na een PV gaan we altijd iets drinken in delta (er worden vaak
plateaus gezet door de vice).
○ Iedereen die langer dan 1 jaar zijn rijbewijs heeft mag met de
VTKar rijden maar moet hiervoor wel eerst een Kar test doen
met de vice. We proberen dit zoveel mogelijk op 3daagse al te
doen.

