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Zondag 21 februari 2016

Te laat (verwittigd): Baptiste, Stéphanie, Hanne, Wout
Te laat: Stefan
Afwezig (verwittigd): Aster, Eva, Pieter, Bjorn, Sander, Laurens, Joris
Afwezig niet verwittigd:

1)Datum volgende PV
Zondag 6 maart

2)Mededeling van de voorzitter
De superflitspaal staat in de buurt van de Plateau op dit moment. Hij wordt
elke dag verzet en vaak is dat niet ver van de plaats waar hij daarvoor
stond. Let dus op als je met de kar rondrijdt.
Lorenz wou vorige week naar Nederland gaan om sterke drank te kopen
voor de cocktailgoliarde maar er is hier heel weinig respons op gekomen.
Sport had ook gevraagd voor supporters voor in het GUSB, hier is ook
geen reactie op gekomen. Er wordt gevraagd om op dit soort mails meer te
reageren. Het is niet leuk als je zo’n dingen alleen moet doen. En als je zegt
dat je komt zorg je ook dat je wel degelijk aanwezig bent.
Laatste mededeling voor de Jobfair: Nog niet alle shiften staan vol, vooral
de shiften voor het opvullen van de bedrijfspresentaties zijn nog wel
belangrijk. Het komt niet goed over naar de bedrijven als er niemand in hun
presentatie zit.

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
●

Delta
○
Heropeningsweek
De heropeningsweek is goed verlopen. Er was wel minder volk
dan verwacht. Vorige vergadering deelde Delta mee dat ze op

zoek waren naar een nieuwe leverancier voor sterke drank. De
nieuwe leverancier is Mobile Liquer Store geworden. Deze
levert ook aan de Yucca en was op basis van prijs en
assortiment de beste kandidaat. We hebben ook nieuwe
promo’s van hen gekregen.
○

Medewerkersevent (zo 14/02)
Delta is pizza gaan eten en daarna gaan bowlen met hun
medewerkers. Het was heel leuk.
Hanne komt toe.

●

Feest
○
Après-skigoliarde (ma 08/02)
Het was leuk. De sneeuwmachine gaf een leuk effect maar
omdat de machine schuim spoot vonden sommige mensen dit
toch wel lastig toen ze net onder de machine stonden en er
schuim in hun bier kwam.
○

Carnavalscantus (woe 10/02)
Er was niet zo’n grote opkomst maar het was wel leuk.

○

Cocktailgoliarde (ma 15/02)
Feest heeft tijdens de cocktailgoliarde een nieuw concept
geprobeerd. Het was namelijk een all-in fuif waarbij je enkel
10 euro inkom betaalde en dat de cocktails daarna gratis
waren. Normaal gingen ze dit eerst op een donderdag doen
maar uiteindelijk is dit dan verplaatst naar een maandag omdat
donderdag een goede avond is voor Delta en omdat inkom
vragen die avond de inkomsten zou doen dalen. Er zijn minder
mensen op het feestje afgekomen dan verwacht. Maar de
mensen die er waren vonden het allemaal heel leuk en waren
positief. De cocktails waren veel te complex en te straf.
Volgend jaar moeten er weer meer simpelere cocktails
gemaakt worden.
Opmerkingen:
- Mensen verwachten van een goliarde dat ze gewoon kunnen
komen voor een aantal uurtjes en willen daar geen 10 euro
voor betalen.
- Ook op een donderdag zou je mensen wegjagen door inkom
te vragen.
- Het all-in concept kan echt wel gevaarlijk zijn voor sommige

mensen. Er waren een paar mensen heel zat die avond.
- Feest heeft in principe hun consumpties niet gehaald die
gehaald moeten worden bij feestje van externe kringen dus
eigenlijk zouden ze 250 euro moeten betalen aan Delta.
De algemene conclusie is dat het gedurfd was maar dat we dit
al lang eens wouden proberen. Voorlopig komt er geen
tweede editie.
○

Dranktrip naar Nederland + champagne trip
De dranktrip was niet zo goed gelukt. In een Albert Heijn in
Nederland mogen ze geen sterke drank verkopen en de drank
in de gespecialiseerde winkels was even duur als bij ons. Dus
er kan dus toch best naar Luxemburg gegaan worden als je
goedkope drank uit het buitenland nodig hebt. Feest is
zaterdag naar Frankrijk geweest om champagne te gaan halen
voor het galabal.
Stéphanie en Wout komen toe.

●

Interne
○
Onthaal Zwijnaarde 2 (do 11/2)
Interne heeft pannenkoeken uitgedeeld aan de studenten in
Zwijnaarde. Er was veel passage maar er waren toch nog veel
pannenkoeken over die opgegeten zijn door de mensen in VTK
Blauw.

●

Cursus
○
Cursusverkoop 2de semester
Dit is redelijk goed verlopen. Er zijn wel wat fouten gebeurd
met het meegeven van de juiste cursussen door de
medewerkers. VTK Pi was wel niet zo veel open in week twee.
Er zijn veel mensen langsgekomen in VTK Blauw om te vragen
of de cursusdienst open was. Cursus gaat hun openingsuren
aanpassen zodat ze meer ‘s avonds open zijn voor de
studenten die ‘s middags niet kunnen komen omdat ze les
hebben.

●

Cultuur
○
Comedy Night (do 11/02)
Het is allemaal goed verlopen. de eerste komiek was niet zo
goed maar de anderen wel.

Baptiste komt toe
○

Eerste tangoles (do 11/02)
Er hebben uiteindelijk 14 koppels betaald terwijl er plaats was
voor 15 koppels.

●

BEST
○
Weekend met Leuven (vrij 12- zo 14/02)
Het was plezant, de mensen van Leuven waren positief.

●

Web/ICT
○
Codesprint III (di 16/02)
Het was leuk. Ze hebben frietjes gegeten. Het blijkt dat frituur
Memoly overgenomen is door een nieuwe uitbater. Hierdoor
verkopen ze daar geen kebab meer en zijn de frietjes niet
lekker meer.
Er zijn een paar issues gefixt:
- Yoloshiften bij Delta: Je krijgt hierdoor een random shift
toegewezen.
- Poefgrafiekje: Onderaan de pagina van je persoonlijke poef
staat nu een grafiekje waarop je kan volgen hoe je poef
evolueert.
- Oude code overgezet
- Businesskaartjes voor Recruitment.
Door een probleem met de share is alles dat sinds eind
november veranderd is op de share verloren gegaan. Normaal
wordt de share elke nacht geback-upt maar dit is door een
probleem niet meer gebeurd sinds eind november hoewel de
share wel nog altijd een mail stuurde dat de backup gebeurd
was.

●

Sport
○
Après-ski loop (ma 8/02)
Het stormde die dag enorm hard. Er is toch vijftien man
afgekomen. Er was chocomelk en gluhwein voor de
aanwezigen.
○

Muurklimmen (di 9/02)
Wout, Anna en de Christophe zijn meegegaan. Iedereen vond
dit een superleuke activiteit. Prijs-kwaliteit is dit echt een
superactiviteit.

○

Speedteamtraining I (woe 10/02)
De eerste speedteamtraining waren ze met een man of
twintig. Jim is dit jaar speedteamcoach en doet dit enorm
goed.

○

IFK volleybal heren (ma 15/02)
VTk speelde met twee ploegen maar één ploeg was met te
weinig spelers dus daar heeft Sport nog een aantal vervangers
moeten optrommelen. Deze ploeg is verloren en gaat dus niet
door naar de volgende ronde. De andere ploeg gaat wel door
naar de volgende ronde.

○

Speedteamtraining II (woe 17/02)
Er waren 12 lopers maar het was wel slecht weer. Sport heeft
twee cinematickets weggegeven tijdens een wedstrijdje.

○

Skireis
Sport heeft een eerste vergadering gehad met Skikot waarbij
de problemen van de skireis overlopen zijn. Er komt ook nog
een tweede vergadering waarbij sport compensaties gaat
vragen voor de niet nagekomen afspraken. Skikot heeft al
laten weten dat de prijzen volgend jaar sowieso hoger gaan
zijn omdat de krokusvakantie van het departement Parijs dan
samenvalt met onze lesvrije week. Aster had het idee om een
comité op te richten met mensen die zich dan bezighouden
met de skireis. Skikot steunt dit voorstel, deze mensen krijgen
dan hun skireis gratis maar er wordt wel verwacht dat ze
meewerken op de locatie.
Aangezien de reis toch duurder wordt volgend jaar, kunnen we
dan niet eens van locatie veranderen en buiten Frankrijk gaan
skieën? Blijkbaar is dit helemaal niet evident omdat in
Frankrijk alle hotels in handen zijn van 3 á 4 grote
organisaties. In Oostenrijk zijn deze bedrijven kleiner en dus
duurder.
Door de compensaties van Skikot zouden we onze prijs
volgend jaar veel lager kunnen leggen maar dan gaat er
waarschijnlijk heel veel volk meegaan dat niets met VTK te
maken heeft.
VTK Leuven had op hun skireis heel mooie mutsen mee die ze
uitdeelden aan hun deelnemers. Wij zouden dit bijvoorbeeld
aan Skikot kunnen vragen als compensatie.

○

●

Pooltornooi (do 18/02)
Victor De Baere heeft het tornooi gewonnen.

Secretaris
○
AIG after-work Party
Het was heel leuk. Er was een man of 120 schat Senne. Seba
en Christophe hebben mee achter de bar gestaan en rond 4u
hebben ze Delta afgesloten.

5)Komende activiteiten
●

●

Feest
○
AA goliarde 2 (22/02)
Na het succes van vorige semester gaat Feest opnieuw een AA
goliarde doen. Dit maal wel met twee keer zoveel enveloppen.
Omdat Delta van 21u tot 23u nog altijd hun promo doet van
pinten aan één euro geeft dit wel een probleem voor de
enveloppen die dan minder waard worden.
Er worden
enveloppen verkocht tot ze op zijn. Alexander zal Feest
aflossen vanaf 24u. Er wordt nog opgemerkt dat er op
goliardes vaker gescand moet worden. Veel leden komen nog
naar de goliarde voor hun gratis bonnetje.
○

Wakke goliarde (29/02)
Gestape Knallmuzik komt optreden in Delta vanaf 23u. Het
podium zal achteraan in Delta komen tegen de muur. Feest
gaat een shiftenlijst open zetten voor mensen aan de deur,
opbouw, afbraak en het scannen.

○

Galabal (04/03)
Voor het diner kan er deze week nog worden ingeschreven.
Baptiste wilt zich wel bezig houden met de tafelindeling
omdat dit vorig jaar niet echt vlot liep. De shiftenlijst voor de
avond zelf gaat morgenavond open. Blijkbaar stond er op de
uitnodiging de prijs van het diner niet vermeld. Diezelfde
uitnodiging adresseer je best volgend jaar ‘aan de ouders van’
in plaats van aan het praesidiumlid.

Recruitment
○
Jobfair (di 23/02)
Dinsdag gaat de Jobfair door in het ICC. Er zijn nog wat lege
shiften. Vooral op de dag zelf is het wel belangrijk dat alle
shiften ingevuld geraken. Recruitment vraagt ook om deftig

gekleed te zijn en ook nuchter. Dit komt anders niet goed over
naar de bedrijven.
●

Cultuur
○
Speeddate (di 1/03)
Er zijn momenteel 10 mensen ingeschreven voor de VPPK, 10
voor de VLAK en 48 voor VTK. Er zijn nog 60 plaatsen over
wat nog vrij veel is. Het inschrijvingsgeld moet worden
overgeschreven naar de VLAK, zij beheren de inschrijvingen.
Omdat het een evenement is met drie andere kringen mogen
de medewerkers die avond niet heel de tijd gratis drinken
tijdens hun shift. Ze krijgen één gratis bonnetje per shift. De
andere kringen doen dit ook zo tijdens hun activiteiten. Vorig
jaar is dit een beetje misgelopen en de andere kringen vonden
dit niet zo leuk.
○

●

Parkpop (do 14/04)
Uiteindelijk kan Parkpop toch doorgaan in het Zuidpark. Er is
veel over en weer gemaild met de Stad Gent maar het is toch
in orde gekomen. De voorbereiding loopt goed, Cultuur is nu
op zoek naar burgiebandjes. Voorlopig heeft enkel de groep
van Pieter en het bandje van burgies on stage toegezegd.
Cultuur vraagt om eens rond te vragen bij je vrienden of zij
niemand kennen die burgie studeert en in een bandje speelt.
Interne gaat ook eens navragen bij de eerstejaars tijdens hun
presentatie.

PR & Externe
○
Info-avond Loononderhandelingen (ma 29/02)
Dit is een samenwerking met VLK, Hermes en ie-net. Anna
heeft niet veel medewerkers nodig. De mensen die naar de
info-avond komen kunnen gewoon iets vroeger komen om
klaar te zetten.
○

Archiefair (woe 2/03)
Dit gaat door in de ateliers van de archies. Er komt nog een
shiftenlijst online deze week. In het laatste jaar archie zitten
dit jaar ongeveer 50 studenten. Anna verwacht dat die
allemaal zullen komen omdat de presentaties van de Archiefair
aansluiten op de lessen. Er is vlot contact met DLK over de
organisatie. Yentl heeft al gehoord dat de archiefair eigenlijk
niet zo interessant is voor archies maar volgens Sam is er wel

veel vraag naar stages bij de archies.
●

Interne
○
Kleutercantus (di 23/02)
Dit wordt heel tof. Het thema is “fitness in the 80’s” en ze
gaan nog glowsticks en inkleding kopen. Er is op dit moment
al 100 man ingeschreven en dus zit de cantus al vol.

●

Sport
○
IFK volleybal dames (ma 22/02)
om 19u30 zullen de dames van VTK spelen in het GUSB.

●

○

IFK voetbal 1/4 finales (ma 22/02)
Er zijn redelijk wat geblesseerden dus Stijn gaat misschien
moeten meedoen. Ze spelen Politea dat zeker niet te
onderschatten is.

○

Squashtornooi (do 25/02)
Tegelijk met het tornooi gaat Sport ook selecties doen voor
het IFK squash.

○

IFK minivoetbal heren VTK 1,2 & 3 (ma 29/02)
De achtste finales van het minivoetbal gaan maandag door. de
drie ploegen van VTK zijn allemaal in deze ronde geraakt.
Sport zoekt nog supporters en kan ook de medewekers
contacteren om te supporteren. Er moet wel extra goed op het
materiaal gelet worden want andere kringen zijn soms met
ons materiaal weg.

○

IFK Squash (woe 2/03)
Dit valt samen met het IFK zwemmen. De eerste 20 van elke
discipline krijgen punten.

Delta
○
Pintjes aan een euro (Week 3)
Delta wilt deze week iets nieuws proberen. Ze willen meer
volk naar Delta lokken op de vroeger uren dus gaan een pint
van 21u tot 23u maar één euro kosten deze week. Ze willen
dit evalueren na één week maar ze wachten hier best wat
langer mee omdat het concept eerst bekend moet worden bij
de studenten.

○

●

IAESTE
○
Nomination Evening (di 1/03)
Die avond worden de stages bekend gemaakt. Er wordt dan
uitgelegd wat er allemaal nog moet gebeuren van
administratie. Vorig kwamen er veel opmerkingen van
studenten dat de administratie veel te traag was maar dit
kwam gewoon omdat ze vaak zelf te traag waren met het
indienen van hun formulieren. Dus gaat IAESTE nu extra goed
proberen uit leggen wat de studenten zelf nog moeten doen.
○

●

●

Drum ‘n Bass feestje (10/03)
Delta gaat op 10 maart een Drum ‘n Bass feestje doen. Ze
hebben wel ontdekt dat er die dag ook een gelijkaardig feestje
is in de Decadance. Tom helpt ook mee met dit project. De
affiches zijn gemaakt en de inkom zal drie euro zijn. Er gaat
ook een vestaire zijn die avond in de cantuszaal. De shiftenlijst
komt nog online. Het VTK praesidium mag gratis binnen maar
Delta gaat nog bekijken of andere praesidea ook gratis binnen
mogen die avond.

FRiS
○

PC sessie (do 3/03)
Tijdens deze sessie wordt ook nog eens uitgelegd hoe de
administratie werkt.

FRiS-vergadering 4 (ma 22/02)
Dit staat op de agenda:
- Onderwijsevaluaties: Ze zitten op dit moment aan 17
procent voor de drie campussen samen. Ze zijn veel gaan
speechen in de lessen en gaan nog eens navragen of er niet
nog eens een vat kan gegeven worden als er voldoende
percentage wordt gehaald. FRiS kan op de site van VTK ook
een slider zetten voor extra publiciteit.
_
Verkiezingen:
Als
je
mensen
kent
die
studentenvertegenwoordiger willen worden mag je ze altijd
doorverwijzen naar FRiS.

BEST
○
Ebec (woe 2/02)
De tweede ronde komt eraan. BEST kan nog mensen
gebruiken die mee shiften willen draaien. Er zullen weer
croque’s en cava zijn.

●

Pers
○

Kommaneuken (di 1/03)
Pers gaan nog eens kommaneuken voor het vierde Civielke.

6)Algemeen
●

Aankoop voortogen FK
Het FK heeft niet genoeg cashflow of zowel Dies Natalis als
voortogen te kunnen betalen. VTK kan dit voorschieten aan het FK.
We kunnen eventueel vragen of we ze dan gratis mogen gebruiken
maar de ander kringen gaan dat niet eerlijk vinden en nu kunnen we
eens een geste doen aan het FK. Het is sowieso de bedoeling dat wij
ze dan aankopen en dan na de Lentefuif aan het FK geven.

●

Halftime
○
Cantus en BBQ
Dat is allemaal geregeld. Er zijn 96 mensen ingeschreven en er
is voor 90 mensen eten gekocht omdat er toch altijd nog
mensen afvallen. Klaas vraagt of hij ook mag komen.

●

Delta
○

○

Bedanking security op Eurodeal Party
Dit was van feestje van de geneeskunde. Er was zoveel volk
dat een aantal praesidiumleden zich spontaan aan de deur
hebben gezet om security te spelen. Delta wilt hun daarvoor
nog eens bedanken.
Evaluatie security geordie shore
Een week later was het weer een feestje van de geneeskunde
maar nu had Delta het anders aangepakt. Ze hebben in
samenspraak met hun dan geregeld dat er altijd mensen van
geneeskunde aan de deur gingen staan. Dit ging zeer vlot en
het was echt een topavond. In de cantuszaal is die avond ook
het vatenrecord gesneuveld met negen vaten. Victor vraagt of
we geen paaltjes voor de deur kunnen zetten zodat de rij
wachtende mensen beter georganiseerd kan worden. Delta
gaat hier eens voor kijken. Er wordt ook gevraagd of het niet
contractueel verplicht kan worden aan de andere kringen dat
ze zelf security voorzien als ze een feestje doen in Delta. Dit
is een optie maar kan pas binnen twee jaar omdat de
contracten van volgend academiejaar al verstuurd zijn. In de
tussentijd kan dit wel gewoon gecommuniceerd worden indien
er gemerkt wordt dat een feestje echt te groot wordt.

○

Evaluatie lounge
Delta is heel tevreden over de nieuwe lounge. Er staan
boomstammen als tafeltjes en ook tuinbanken. De lounge
slaat echt aan nu.

7)Varia
●

Gebruik bekers Blauw
Er worden weer opnieuw veel plastieken bekers gebruikt in blauw.
Lorenz vraagt hierop te letten en je eigen tas te gebruiken. Er staan
nog genoeg ongebruikte tassen in rood. Iemand gebruikt ook altijd
Stéphanie haar tas blijkbaar. Er wordt gestemd of we een sanctie gaan
hanteren voor de personen die toch nog een plastieken beker
gebruiken. We stemmen dat er geen sanctie zal komen.

●

Aanwezigheid VTK op VLK activiteiten
Er waren maar 5 vtk’ers op de Agorafuif van de VLK. Gelukkig hebben
we dit op hun cantus goedgemaakt. VTK heeft het zelf al druk genoeg
met onze eigen activiteiten. Maar als wij niet meer naar hun
activiteiten komen gaan zij misschien niet meer naar die van ons
komen.

●

Vernieuwen praesidiumpagina
Wout stelt voor dat iedereen op de jobfair een foto laat trekken en dat
die foto dan op de praesidiumpagina komt. Dan heeft iedereen
ongeveer dezelfde foto. Dit komt veel professioneler over.

●

3.15
Thomas vraagt zich af wat het systeem is achter 3.15. Iedereen kuist
gewoon zijn eigen rommel op en VTK blijft van de spullen van BEST af
en andersom.

●

Foto’s op Delta-Facebook
Op dit moment komen er geen foto’s op de Facebookpagina van Delta
of VTK Gent van voorbije activiteiten. In het verleden is hier veel over
gediscussieerd maar misschien moeten we toch eens overwegen om
de foto’s die door professionele fotografen getrokken worden in
Delta op de Facebookpagina van Delta te zetten. De voordelen hiervan
zijn dat veel meer mensen Facebook bekijken in plaats van de site van
Delta. Je betaalt nu ook veel geld voor een fotograaf en steekt heel
veel tijd in het watermerken van de foto’s terwijl heel weinig mensen
ze uiteindelijk zien. Delta gaat veel bekender worden als de foto’s op

Facebook komen want mensen taggen elkaar daar in en zo verspreidt
een foto zich snel naar de vrienden van die mensen. De
tegenargumenten zijn dat dit tegen de privacy is. Het is niet aan ons
om te beslissen om een foto aan Facebook te geven. Want bij het
uploaden op Facebook geef je aan hen de toestemming om hem te
gebruiken voor eender wat. Seba stelt voor om een deelknop op de
Deltasite te maken waardoor een foto kan gedeeld worden op
Facebook. Dit is te implementeren maar niemand zou dit ooit
gebruiken. Er kan ook een selectie gemaakt worden van bijvoorbeeld
vijf foto’s met dan de link naar de Deltasite maar dat gaat niet
dezelfde impact hebben als ze er allemaal opzetten. Er zijn ook
mensen die niet graag hebben dat er bijvoorbeeld muilfoto’s van hun
ineens op Facebook komen. Wout stelt hierop voor dat hij heel streng
gaat selecteren in de foto’s en er enkel de deftige foto’s zullen
opkomen. We stemmen over het volgende voorstel: De foto’s die
gemaakt worden door een professionele fotograaf in Delta tijdens een
feestje worden vanaf nu op de Facebookpagina van Delta gezet. De
muilfoto’s en dergelijke worden er uit geselecteerd door Interne.
Dit voorstel wordt goedgekeurd.
●

Friteuses aankopen
Op AV is beslist dat we friteuses gingen aankopen. Lorenz vraagt of
dit nog tegen het galabal kan.

●

Kassa’s voorverkoop
Er zat veel geld in de kassa van de voorverkoop van het galabal toen
Baptiste eens passeerde. Als je ziet dat er veel geld in de kassa zit
haal je er het grote geld uit en leg je het in de kluis in Blauw. Vergeet
dan ook geen mail naar penning te sturen.

●

Doorsturen puntjes
In het begin van het academiejaar is er gevraagd geweest om bij het
doorsturen van de agendapuntjes ook de datum bij te zetten. Dan is
dit duidelijker wanneer dit evenement doorgaat. Senne vraagt om hier
nog eens aan te denken want dit wordt vaak vergeten.

●

Cantus op zondag
Tijdens deze vergadering ging er ook een cantus door in de
cantuszaal. Dit is geen goed idee meer voor in het vervolg. Er
passeerden veel zatte mensen. De reservatie is nu ook per ongeluk
goedgekeurd.

●

Men’s night
Pieter had een nieuw concept voor de mensnight in de lounge onder
de Sint-Pietersabdij. Maar dit is enorm duur en zo zou er maar 60
mannen meekunnen. Alexander en Pieter willen eens verder zoeken en
dan ook de organisatie overnemen. Feest is hiermee akkoord.

●

Voorbeeldfunctie praesidium
Michiel heeft vernomen van het monitoraat dat de eerstejaars ons
echt wel beschouwen als voorbeelden. Hij vraagt dit in het
achterhoofd te houden bij je gedrag in Delta en daarbuiten.

●

Persoon in coma
De persoon die vorige week in elkaar geslagen is in Delta is in coma
afgevoerd en blijkbaar gaat het echt niet goed. Het schijnt dat hij
vooral slecht gevallen is. Hanne gaat eens polsen.

●

Fouten manna’s
Lorenz heeft de manna van deze week eens bekeken en er staan
volgens hem gigantisch veel fouten in. Interne gaat hier nog meer op
letten. Sommigen vonden hem deze week ook erg leeg.

●

Diefstal in Delta
Twee weken geleden is in Delta een louche type rugzakken komen
stelen. Dankzij Kyana is hij opgepakt geweest. Delta vraagt er nu op
te letten want blijkbaar hebben ze hier al terug gestaan. Ga er zelf niet
op af maar bel gewoon de politie.

