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1)Datum volgende PV
Zondag 20 maart

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

Delta
○
Pintjes aan een euro (week 3 en 4)
Er zijn veel mensen die positief op reageren op deze actie. Er
was de voorbije twee weken meer startvolk. Delta wilt dit
concept nog laten groeien omdat dit pas echt bekend wordt
door veel mondelinge reclame. Vooral tijdens de Wakke
Goliarde zijn er heel veel meters verkocht tussen 21u en 23u.
Delta gaat dit dus voor onbepaalde duur verlengen.
○

●

Feest

100-dagen (dond 3/3)
Er waren minder problemen als oorspronkelijk gedacht. Het
was een geslaagde avond met heel veel volk en een mooie
omzet. Klaas is nog komen helpen als portier, kneukeltje
daarvoor! De komende 100-dagen gaat het waarschijnlijk niet
zo druk zijn. Binnen twee weken is het Dies Natalis op een
donderdag, er gaan dan extra shiften zijn in Delta om de
eventuele drukte op te vangen. Er wordt gevraagd of er die
avond eigenlijk veel identiteitskaarten gevraagd zijn. Ze
hebben dit wel een paar keer gedaan en het werkt wel.

○

AA goliarde 2.0 (ma 22/2)
Feest had dubbel zoveel enveloppen gemaakt als de eerste
editie. Er waren er nu 40 over van de 400.

○

Wakke goliarde (ma 29/2)
“Kneukeltje van het praesidium!”
Om 22u stond Delta al bijna vol en het was een episch feestje.
Feest is dus heel tevreden en bedankt Jasper om mee te
helpen met de organisatie.
Opmerkingen:
- De artiesten hadden geen bandje voor gratis drank. Daar is
misbruik van gemaakt door andere mensen. Geef ze in het
vervolg dus een bandje of op voorhand een aantal bonnetjes.
- Volgens Jasper vond Gestapo Knallmuzik het ook enorm
leuk.
- Feest heeft nu enorm veel volk kunnen lokken met een
groep, veel meer volk dan dat de gratis bonnetjes voor de
leden volk lokken. Kun je dan het geld dat we in die gratis
bonnetjes steken niet beter investeren in optredens van
groepjes.
De bonnetjes kosten in vergelijking met een bandje echt niet
zo veel en nu was er ook heel veel volk dat niets met VTK te
maken had en als we dan geen bonnetjes geven dan laten we
ook onze leden in de koude staan. In het vervolg doen we zo’n
acts zoals Gestapo Knallmuzik beter niet meer op maandag
want dat moet eigenlijk echt een avond zijn voor de VTK
leden.
- Kan er geen vast podium komen in Delta zodat we eens
vaker een act kunnen laten komen? Als er dan ook een
muziekinstallatie moet komen gaat dit waarschijnlijk snel stuk
zijn en er moet ook onder dat podium gekuist kunnen worden
want anders gaat dat schimmelen en stinken. Voor een
permanent podium in beton kan deze zomer eens gekeken
worden.

○

Galabal (vrij 4/3)
Kneukeltje van het praesidium!!
Het was heel tof, iedereen was super enthousiast. Feest heeft
zelf al een lijst van dingen die volgend jaar beter kunnen.
Opmerkingen:
- de locatie: vorig jaar was Feest na afloop van het galabal
niet echt positief over de ArtCube. Maar dit jaar was dit wel

beter omdat ze rekening hebben gehouden met de
opmerkingen van vorig jaar. De zaal is wel vrij duur en net iets
te groot maar doordat ze de zaal nu iets kleiner hebben
gemaakt leek het wel voller te staan.
- Er was geen openingsdans. Feest weet dit en gaat dit
meenemen naar volgend jaar.
_ De mensen hadden wel honger en buiten wat bitterballen en
loempia’s was er niets anders om te eten. Ze kunnen volgend
jaar een frietkraam buiten laten zetten.
- Er waren te weinig glazen om drank mee te serveren. Er
bleven ook heel veel lege glazen in de zaal staan. Ze stonden
dan op overvolle tafeltjes die dan soms omvielen. Volgend jaar
wordt er best iemand van Mise en Place rondgestuurd om
glazen op te halen.
- Aan de snacks was het in het begin heel rustig maar op het
einde heel druk. Ook hier kan een etenskraam buiten de
oplossing zijn.
- Het wisselen tussen de bandjes duurde wat lang. Je kan
tussendoor muziek draaien maar de bandjes moeten wel de
kans krijgen om te soundchecken.
●

Recruitment
○
Jobfair (di 23/2)
kneukeltje voor Recruitment!!
Recruitment is heel tevreden, er waren weinig grote
problemen op het moment zelf en Pieter heeft weinig klachten
gehoord van de bedrijven. Op de laatste bedrijfspresentaties
was wel weinig volk maar dit is normaal voor de laatste
presentaties en dit lag ook aan de bedrijven zelf. Recruitment
gaat een enquete doen naar de bedrijven toe. Als de
aftermovie klaar is gaan ze deze samen met de enquete
opsturen naar de bedrijven
Opmerkingen:
- De bar was soms heel druk. Is het geen mogelijkheid om een
bedrijf te laten rond gaan met drank en broodjes? Die doen dit
veel beter dan de medewerkers die dit vaak niet gewoon zijn.
- Er moeten volgend jaar meer glazen voorzien worden. Er
was heel de dag eigenlijk een tekort aan propere glazen.
- De jobgidsen waren op op het einde. Er waren er wel
evenveel besteld als vorig jaar maar er waren ook gewoon
meer bezoekers en op elk standje lag dit jaar ook een jobgids.
- We moeten meer duidelijk maken welke bedrijven op welke

richtingen mikken. De bedrijven kwamen nu zelf vragen naar
zakjes om aan hun standje te kunnen hangen.
- Recruitment had reclame gemaakt bij de studenten door
muntjes uit te delen. Dit werkte enorm goed want iedereen
wou deze muntjes hebben.
- Er kan best met de broodjes rondgegaan worden tussen
11:30 en 12:30. Dan is dit het meest nodig en hebben de
bedrijven nog het meeste honger.
Recruitment heeft van een aantal bedrijven het voorstel
gehoord om de jobfair korter te maken. Dit is dan makkelijker
voor hun en dan kunnen ze meer studenten zien op een
kortere tijdspanne. Dit heeft wel als gevolg dat het dan
drukker gaat zijn heel de dag door terwijl het nu op momenten
al heel druk was.
Opmerkingen hierover:
- Als je al de bedrijven wilt doen die je interesseren dan heb je
nu soms maar net tijd genoeg. Stel dat je de jobfair dan korter
gaat maken, da ga je niet de kans hebben om met alle
bedrijven te praten.
- Nu is het vaak heel rustig het laatste uur maar dat geeft
studenten ook wel de kans om op een rustige manier en
zonder al de drukte met de bedrijven te kunnen praten. Je
stapt ook naar bedrijven toe die je normaal niet zou bezoeken
als je geen tijd over hebt.
●

Pers
○

○

●

Verschijnen Civielke 3 (vrij 29/2)
Pers vraagt of er opmerkingen zijn over het Civielke. Er zijn
geen opmerkingen van het praesidium. Er wordt wel gevraagd
of de mensen die de VTKawards gewonnen hebben als
verwittigd zijn. Joris gaat dit nog doen.
Kommaneuken 4 (woe 2/3)
Er was heel veel volk maar weinig werk.

Interne
○
Kleutercantus (di 23/02)
De kleutercantus was heel leuk. Er was ongeveer 100 man en
bijna iedereen was verkleed.
○

Infodag Archies (zat 27/02)

Dit was door de archie’s georganiseerd maar wel niet goed
georganiseerd. Interne was een uur te laat maar de organisatie
had dit gewoon fout gecommuniceerd. DLK had ook onze
affiches gewoon in een hoekje weggeduwd.
●

●

FRiS
○

FRiS-vergadering 4 (ma 22/2)
Het voorstel om rechtstreeks feedback te kunnen geven aan
de proffen is afgeschoten op de faculteitsraad. FRiS gaat dit
voorstel nu herwerken met de gekregen feedback om het
daarna opnieuw te proberen. De onderwijsevaluaties gaan niet
zo vlot. Er komt wel een vat als we 50 procent halen maar dit
percentage is dan voor de hele faculteit en niet enkel voor de
Plateau.

IAESTE
○
Nomination Evening (di 1/03)
Er was veel meer volk dan vorig jaar. IAESTE gaat dit volgend
jaar misschien niet meer doen.
○

PC sessie campus Schoonmeersen (dond 3/03)
Op deze sessie kregen de genomineerden persoonlijke
feedback op hun cv en hun motivatiebrief.

●

BEST
○
EBEC (woe 2/3)
Het was de beste editie tot nu toe en het is allemaal perfect
verlopen.

●

PR & Externe
○
Info-avond loononderhandelingen (ma 29/2)
Dit was een organisatie in samenwerking met ie-net, VLK en
Hermes. Seba vond de presentatie heel boeiend en Anna gaat
de presentatie proberen krijgen. Hermes was wel snel weg na
de presentatie.
○

Archiefair (woe 2/3)
Dit jaar ging de Archiefair door in de ateliers van de archie’s.
Het was een betere locatie als vorig jaar toen het nog in de
gang voor auditorium A was. Normaal gezien zou de les van
de archie’s aansluiten op de presentaties maar deze les is
weggevallen. Toch zijn bijna alle laatstejaars afgekomen.

●

Cultuur
○
Speeddate + Afterparty (di 1/3)
Dit is heel vlot verlopen en ook de samenwerking met de
andere kringen was heel goed. Cultuur was heel moe tijdens
de afterparty maar het was wel een leuk feestje. Er was niet
super veel volk op de afterparty maar dit kwam waarschijnlijk
omdat Delta wel ver is van de Agora. De loveshots waren een
mengeling van Malibu en Passoa.
Opmerkingen:
- Gaat het volgend jaar ook in de Agora zijn? Cultuur gaat de
voordelen en de nadelen van de locatie eens naast elkaar
leggen en het dan bekijken. VPPK heeft nu heel veel werk in
de aankleding gestoken en dat was echt mooi.
- Je kan meer mensen naar de afterparty lokken door de
matches pas op de afterparty bekend te maken via
enveloppen.

●

Halftime
○
BBQ en cantus
Het begon normaal om 18u in ‘t Unief maar om 16u30 kwam
het halftimecomité toe in ‘t Unief en kregen ze te horen dat er
maar plaats was voor 50 mensen, de WC’s verstopt waren, en
de bar niet was aangevuld. Ze hebben toen snel besloten om
de BBQ nog in Delta te doen. Dit was eigenlijk heel leuk en
omdat iedereen direct in Delta was gingen er ook veel naar de
cantus. Op de cantus heeft Brecht een aantal bijna vervallen
vaten sterke drank aangesloten. Deze vaten Palm Hop Select
en Brugge Trippel kwamen heel zwaar aan voor velen.

●

Sport
○
IFK voetbal (ma 22/2)
We hebben de kwartfinales gespeeld tegen Politea. Heel ons
middenveld was geblesseerd en we hebben verdiend verloren.
De VLK en de VEK liggen er ook uit dus we lopen niet zo veel
punten voor het IFK mis.
○

IFK volleybal dames (ma 22/2)
We zijn door naar de volgende ronde.

○

IFK zwemmen (woe 24/2)

We hebben zwaar gewonnen omdat we veel volk hadden.
Voor volgend jaar moet je dus gewoon zien dat je genoeg
mensen hebt en dan win je altijd.
○

Squashtornooi (dond 25/2)
Het was een succes, de inschrijvingen zaten helemaal vol.

○

IFK minivoetbal (ma 29/2)
VKT1 is verloren tegen Geografica, het was heel lang
spannend maar hebben dan uiteindelijk de duimen moeten
leggen.
VTK3 is ook verloren.
VTK2 is verloren tegen HILOK2.

○

IFK Squash (woe 2/3)
We waren tweedes op het IFK squash.

5)Komende activiteiten
●

Feest
○
Champagne goliarde (ma 07/3)
Feest gaat de overshot van de champagne van het galabal
verkopen op de goliarde aan 18 euro per fles. Ook de
overschot van de bitterballen en de loempia’s wordt voor 1
euro per portie verkocht. Deze gaan buiten op het terras van
Delta gebakken worden. Recruitment gaat die avond ook de
bonnetjes uitdelen voor de shiften van op de jobfair.
○

Ingenieurscantus (woe 09/3)
De ingenieurscantus is op dit moment volzet. Er is
afgesproken met VLK dat iedere kring 50 mensen toelaat
maar volgens Delta kan er wel naar 120 mensen gegaan
worden in de cantuszaal. Het is niet de bedoeling dat je je
inschrijft en dan gaat bowlen met Sport om dan de tweede
tempus af te komen. Er wordt opgemerkt dat er weer vaker
een mail moet gestuurd worden als er inschrijvingen open
gaan want veel praesidiumleden zijn bezig met hun eigen
activiteiten en vergeten dit dan vaak.

○

Oude rolderscantus (vrij 11/3)
Er staat nog niet veel volk ingeschreven.

○

Random goliarde (ma 14/3)

Feest gaat nog een rustige goliarde verzinnen omdat iedereen
tegen dan er wel wat door gaat zitten.
○

Lentefuif (woe 16/3)
De shiftenlijst voor voorbereiding van de Lentefuif is
opgesteld en deze wordt morgen open gezet. Voor de avond
zelf is het nog onduidelijk of er nu voortogen komen of niet.
Er kunnen geen voortogen meer aangekocht worden door het
FK omdat de Vooruit dit niet meer wil. Gaat er een afterparty
komen? Cedric doet die avond Delta open en zal laten weten
of er nog een feestje aan de gang is in Delta. Indien wel kan
iedereen daar nog gaan feesten na de Lentefuif.

●

Recruitment
○
Solli 2-daagse (7/3 - 8/3)
Er komen acht bedrijven en twee bedrijven komen niet meer af
omdat er te weinig ingeschrevenen waren.

●

Cultuur
○
Bierworkshop (di 15/3)
De inschrijvingen gaan dinsdag open en er zijn 20 plaatsen.

●

Web /ICT
○
ThermiLAN (do 17/3 en vrij 18/3)
Dit komt in orde, ze gaat meer zetels en consoles zetten dit
jaar. Er gaan bitterballen en croques zijn. Dit jaar is er ook een
IFK e-sport en op de ThermiLAN gaan er daar voorrondes
voor gehouden worden.

●

Interne
○
Infodag (zat 19/3)
Dit is zo goed als geregeld. De shiftenlijst gaat moeilijk
opgevuld geraken omdat dit op een zaterdag valt. Vooral voor
in de namiddag zoekt Interne nog hulp want er moeten dan
groepen begeleid worden. Dit is helemaal niet veel werk maar
je hebt er wel veel medewerkers voor nodig. Er kan bij de
medewerkers nog eens gevraagd worden en ook FRiS gaat
nog eens rond horen.

●

Sport
○
Kickboks (Di 8/3)
Gianni heeft vandaag zijn voet gebroken. Hij ging normaal de

les geven maar het wordt dus afwachten of dit nog doorgaat.

●

○

IFK Basket dames (Woe 9/3)
Sport is op zoek naar supporters. Er zal bier voorzien worden
in het GUSB.

○

IFK Badminton geklasseerden (Woe 9/3)
Dit gaat dezelfde dag door, ook in het GUSB.

○

Bierbowling II (Woe 9/3)
Sport vraagt of er nog mensen zijn die zeker naar de
Bierbowling gaan komen. Stijn heeft iemand nodig die hem in
het begin wilt helpen omdat de andere sporties dan nog in het
GUSB zitten. Moustapha gaat dit doen.

○

Minivoetbaltornooi (Do 10/3)
Dit is op de voetbalvelden van de HoGent.

○

Jeneverloop (Ma 14/3)
Sport gaat donderdag om jenever naar de Colruyt. Delta merkt
op dat met de nieuwe leverancier er ook sterke drank kan
besteld worden via hun drankenleverancier. Ze gaan de
contactgegevens op de interne wiki zetten.

Delta
○
Drum ‘n Bass feestje (21/4)
In de korte tijdspanne vond Delta geen DJ meer. Het feestje is
dus verplaatst van 10 november naar 21 april. Het is die avond
wel 12U-loop. Die avond kan er dan wel geen inkom gevraagd
worden omdat het dan ook afterparty is in Delta.
○

Sfeerbeheercursus (woe 9/3)
Aan de mensen die op de lijst staan wordt gevraagd om zeker
af te komen. Het gaat heel interessant zijn.

○

Dies Natalis (dond 17/3)
Delta verkoopt ook kaarten voor de Dies Natalis-fuif van het
FK. ze willen een afterparty doen voor deze fuif.

○

Gentse Gruute Kuis (woe 23/3)
Er zijn redelijk wat mensen die zich op aanwezig gezet
hebben. Heel het VEK-praesidium gaat meedoen dus kunnen

wij niet onderdoen, Delta doet nog eens een oproep om mee
te doen.
●

Praeses & Vice
○
Galabal Leuven (vrij 25/3)
We gaan met de bus naar Brasschaat. Nog niet iedereen heeft
de doodle ingevuld voor het eten maar waarschijnlijk gaat het
Patrick Foleys worden. Er is die avond wel een cantus in Delta
dus moet er iemand in Delta zijn om open te houden. Er kan
gevraagd worden aan de medewerkers.

●

FRiS
○

○

FRiS-bedanking (woe 9/3)
FRiS gaat hun studentenvertegenwoordigers bedanken met
pizza. Er gaat iets van een kleine 30 man zijn.
Indienen kandidaturen faculteitsraad (7/3 - 11/3)
FRiS zoekt nog mensen die in de faculteitsraad willen zetelen.
Als je nog vrienden kent die dat zou willen doen mag je dit aan
FRiS laten weten.

●

BEST
○
Services Workshop (11/3 - 17/3)
Een tiental belangrijke mensen van BEST komen naar Gent om
te debatteren.

●

Sport
○
Vergadering Skiline
Sport gaat komende week nog eens vergaderen met Skiline.
Ze zijn wel 10 à 20 euro duurder dan Skikot maar Gianni en
Aster waren onder de indruk van hun en ze leken veel
professioneler.

●

Penning
○
Naar de boekhouder
Penning gaat naar de boekhouder volgende week. Als je nog
iets moet inboeken van vorig maand, doe je dit best zo snel
mogelijk.

6)Algemeen
●

Goedkeuren medewerkers:
○ Sport: Jim Declerck: Oké

○
○
○
○
○

Delta: Thomas Deberlanger: Oké
Delta: Sofie Piron: Oké
Delta: Charlotte De Vuyst: Oké
Delta: Wouter Deprez: Oké
Delta: Michiel Casteele: Oké

●

Dies Natalistour rond Plateau
Andere kringen verkopen daar dingen om geld op te halen. Wij gaan
dit niet doen maar je mag altijd eens langsgaan om je gezicht te laten
zien. Dit gaat door in ‘t Unief.

●

Uitleg bij mail Benoit ivm bijzonder statuut
De stuvers (studentenvertegenwoordigers) hebben nu al automatisch
een bijzonder statuut. Het FK wilt dat dit ook mogelijk is voor de
praesidia van de FK kringen. Er circuleert nu een enquete van het FK
waar gepeild wordt hoeveel tijd je in je kring steek. Het toekennen van
een bijzonder statuut kan waarschijnlijk beter per kring of per post
bekeken worden want sommige kringen hebben helemaal niet zoveel
werkt als wij bij VTK.

●

Evaluatie postjes
Naar aanleiding van de komende verkiezingen is er voor een aantal
postjes de vraag gekomen om eens te evalueren of de huidige invulling
en omschrijving nog wel correct is en of het aantal praesidiumleden
voor die postjes hetzelfde moet blijven of gewijzigd kan worden.
○
Delta
De vier mensen van Delta hebben er zelf uitvoerig over
gediscussieerd en ze zijn tot het besluit gekomen dat er op dit
moment niet veel mogelijkheid is tot inspringen als er één van
de vier niet kan. Ze willen dus dat het deltateam volgend jaar
van vier mensen naar 5 mensen gaat. Er zijn twee opties om
deze extra persoon in te passen in Delta. Je kan werken met
een vaste dagverantewoordelijke die dan de dagtaken van de
huidige deltaverantwoordelijke gedeeltelijk zal overnemen. Er
kan ook gewerkt worden met een rotatiesysteem waarbij dan
één iemand van de 5 elke week geen barshift zal hebben. Deze
persoon zal dan de dagverantwoordelijke zijn moest er
onverwacht iemand naar Delta moeten gaan. De exacte
omschrijving en de invulling van de dagverantwoordelijke kan
nog ingevuld worden door het Deltateam van volgend jaar.
Opmerkingen:
- je moet nu de functie en omschrijving van de

dagverantwoordelijke wel nu al invullen. De huidige ploeg kan
dit het beste inschatten wat er nodig is en wat niet.
- Volgend jaar gaan er meer mensen kunnen inspringen omdat
er dan meer mensen de opstart en afsluit van Delta kunnen
doen. Is een vijfde man dan wel nog nodig?
- Een vaste dagverantwoordelijke gaat scheiding creëren
omdat die dan overdag leeft en geen voeling heeft met wat er
in Delta omgaat.
Er komt geen officiele stemming, dit kan pas op de AV over 2
weken. De onofficiele peiling laat uitschijnen dat Delta van
vier naar 5 personen gaat volgend jaar maar dit wel met een
rotatiesysteem voor de dagverantwoordelijke.

●

○

Cultuur
Vorig jaar is Cultuur ook besproken om het van drie personen
naar twee personen te brengen. De werklast van Cultuur is te
doen met 2 personen alleen zou de tweede semester wat
moeilijker worden maar dit kan je oplossen door een vaste
medewerker te zoeken voor de show.
Opmerkingen:
- Yentl is nu hard bezig met de show en ze steekt daar echt
wel veel tijd in. Cultuur organiseert nu ook heel veel kleine
activiteiten en ze gaan deze niet meer kunnen organiseren als
ze maar met twee zijn.
We stemmen opnieuw onofficieel dat Cultuur bij 3 personen
blijft.

○

Cantor en doophervorming
Feest heeft het op dit moment echt wel druk. Daarbij komt dat
de doop naar volgend jaar toe ook hervormd zou worden. Er
zou dan een extra functie komen die de doop zal leiden. De
preciese details over deze doophervorming zullen binnen twee
weken pas gegeven worden.

Comité verkiezingen
Het infomoment van de verkiezingen zal doorgaan op 22 maart in VTK
Groen. De kandidaturen moeten ingediend worden tegen de eerste
maandag na de paasvakantie. Je kan niet in het verkiezingscomité
zetelen als je wilt opkomen voor het praesidium van volgend jaar. Een
andere vereiste is dat je in het huidige praesidium zit. Jasper, Pieter en
Christophe zijn vrijwilligers om in het verkiezingscomité te zetelen.

●

Interne
○
De paashaas komt
Interne gaat iets leuks doen voor pasen. Ze weten zelf nog
niet wat.

7)Varia
●

iCal kalender bekender maken
Veel mensen weten niet dat je de activiteitenkalender van VTK kan
exporteren naar je persoonlijke kalender via iCal. We moeten dit
misschien wat meer bekend maken.

●

Boxen Blauw
De box in VTK Blauw is nog altijd kapot. Victor en Seba gaan hem
zondag om 17u repareren.

●

Blauwe kaart kar
Er ligt geen blauwe parkeerkaart in de kar volgens Brecht. We gaan
een nieuwe vragen. De kar piept ook als de airco opstaat, dit moet
gerepareerd worden de volgende keer als hij naar de garage gaat.

●

Kaartenverkoop show
De shiftenlijst voor de kaartenverkoop van de show is al doorgestuurd
via mail. Er staan niet zo veel shiften op de lijst maar Cultuur gaat ook
aankondigen dat er kaarten kunnen verkocht worden in Blauw.

●

Show verantwoordelijke voor nat en droog
Er moet eten gemaakt worden op dinsdag, woensdag en donderdag
voor de showmedewerkers en de acteurs. Je moet zelf niet met
ingredienten en materiaal sleuren maar enkel aanwezig zijn en koken.

●

feestje Arnout
Arnout wilt na de proclamatie op 2 juli een feestje doen in Delta
samen met Charlotte Cockelaere. Iemand van het praesidium moet die
avond aanwezig zijn om verantwoordelijke te zijn. Niemand ziet dit
echt zitten. We bekijken dit volgende keer nog eens. Omdat Delta in
de zomer dicht is en er dan dus nog eens extra gekuist moet worden
gaat Arnout wel ook de opkuis moeten betalen.

●

Op de borrel met Praeses en Vice
Dit zal doorgaan op de Thermilan, iedereen die iets te vertellen heeft
mag afkomen.

