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1)Datum volgende PV 
Zondag 10 april 
 

2)Mededeling van de voorzitter 
 

3)Regels en afspraken 
 

4)Voorbije activiteiten 
● Delta 

○ Sfeerbeheercursus (woe 9/03) 
De Stad Gent organiseerde een sfeerbeheercursus en Delta is         
daar naartoe geweest met een aantal medewerkers. Al de         
personen die mee zijn geweest vonden het heel nuttig. Delta          
wilt dit nu elke semester organiseren. 
 

○ Delta open op lentefuif (woe 16/03) 
Cedric was die avond verantwoordelijk om Delta open te         
houden. Hij is heel blij dat hij open gedaan heeft want het was             
echt nog een dik feestje met een goede omzet. De afterparty           
na de lentefuif was ook nog tof. Kneukeltje van het          
praesidium voor Cedric omdat hij Delta heeft open gehouden. 
 

● Feest 
○ Champagnegoliarde (ma 07/03) 

Feest heeft 19 flessen champagne verkocht aan 18 euro. Ook          
de overschot van de bitterballen en de loempia’s hebben ze          



verkocht. Het was een leuke goliarde. Er hebben wel mensen          
geprobeerd de frigo te stelen dus volgend jaar kan er best een            
bewakingsshift voorzien worden tot de cantus beneden       
gedaan is.  
 

○ Ingenieurscantus (woe 09/03) 
Er was echt niet veel volk van VTK tot de sfeerbeheercursus           
van Delta gedaan was. Deze activiteit viel ook samen met de           
bierbowling maar toen dit gedaan was zijn veel zatte mensen          
nog mee komen cantussen waardoor het laatste deel een         
beetje chaotisch was. Maar het was uiteindelijk wel een leuke          
cantus. Er wordt nog opgemerkt dat er in het begin van het            
jaar bij het vastleggen van de activiteiten beter moet gekeken          
worden of er activiteiten samenvallen. Dit kan enkel als alle          
postjes ook hun activiteiten op de interne kalender zetten. 
 

○ Oude rolderscantus (vrij 11/03) 
Er was een 40tal mensen en dit waren bijna allemaal          
oud-praesidiumleden. Feest vond het echt een zalige cantus.        
BEST had die avond boven in Delta wel een feestje en ze zijn             
een paar keer komen vragen in de cantuszaal of het niet wat            
stiller kon. Feest was hier niet zo blij mee dat ze de cantus             
moesten intomen. Volgens hen was het feestje van BEST ook          
niet goed gecommuniceerd naar VTK toe. 
 

○ Goliarde-goliarde (ma 14/03) 
Dit was een heel rustige goliarde. Feest had        
gezelschapsspelletjes voorzien en wou deze goliarde vooral       
gezellig houden en ze zijn daar goed in geslaagd. Later op de            
avond was het uiteindelijk toch nog een goed feestje in Delta. 
 

○ Lentefuif (woe 16/03) 
We hebben nogmaals het bierrecord van de Vooruit verbroken         
met 3108,5 liter. Feest had ook opblaasdieren en lichtstokken         
voorzien maar ze hebben de opblaasdieren niet mogen        
gebruiken door de brandveiligheid. Deze liggen nu in VTK         
Groen en zullen waarschijnlijk in de toekomst nog wel         
gebruikt worden. Volgens de Vooruit was dit een van de          
vlotste vooruitfuiven die ze al gedaan hebben. Er waren         
eigenlijk geen grote problemen buiten wat mensen die met         
bier gooiden maar daar heeft de security kordaat tegen         
opgetreden. Feest wilt nog iedereen bedanken die mee shiften         



heeft gedaan die avond. 
 

● Interne 
○  Infodag (zat 19/03) 

De infodag is vlot verlopen en er waren geen         
noemenswaardige problemen. 
 

● FRiS 
○ Onderwijsevaluaties 

De onderwijsevaluaties zijn afgelopen. Globaal gezien was het        
wel een succes. In de Plateau heeft men een         
deelnemingspercentage van 40 procent gehaald waardoor      
FRiS heel tevreden is. In de Schoonmeersen en in Kortrijk lag           
het percentage op 10 procent.  
 

○ FRiS-bedanking (woe 9/3) 
FRiS organiseerde een avond om hun      
studentenvertegenwoordigers en medewerkers te bedanken.     
Er waren 36 aanwezigen. 
 

○ FRiS @ universiteitsbrede studiedag: good practices (do 17/3) 
FRiS is met een paar mensen naar het Pand geweest. Daar           
werden verschillende workshops georganiseerd door de UGent.       
FRiS was ook geselecteerd om een presentatie te geven over          
hoe zij erin slagen de studenten te bereiken. Michiel vond dit           
heel leuk. 
 

○ Indienen kandidaturen verkiezingen (ma 7/3 - vrij 11/3) 
De deadline voor het indienen van de kandidaturen is         
verstreken. Uiteindelijk zijn er 16 kandidaturen ingediend       
waarvan 8 vrouwen en 8 mannen. We zijn hierdoor ook de           
meest geëngageerde faculteit van de UGent. 
 

● Cultuur 
○ Bierworkshop (di 15/03) 

De bierworkshop ging door in de brouwerij van Gruut. Eerst          
zou er maar plaats zijn voor 20 mensen maar uiteindelijk is           
Cultuur toch met 25 mensen kunnen gaan. Het was voor de           
rest een leuke activiteit. 
 

● Recruitment 
○ Brunch with startups (ma 14/03) 



Dit was een nieuwe activiteit van recruitment speciaal gericht         
op de startups. Maar door de weinige inschrijvingen hebben ze          
dit evenement moeten afgelasten. Er wordt nog opgemerkt        
dat het uur niet goed gekozen was. 
 

● BEST 
○ Services Workshop (vrij 11/3 - woe 16/03) 

Dit is goed verlopen maar er waren enkel wat weinig          
organisatoren van het weekend aanwezig. 
 

○ Motivation letter workshop (di 15/03) 
Dit is heel goed verlopen, er waren meer dan 40 aanwezigen.           
In totaal waren er vanuit Gent 114 applicaties en vanuit heel           
de wereld 100 om naar Gent te mogen komen. 
 

● Web/ICT 
○ ThermiLAN (don 17/03 -  zat 19/03) 

Kneukeltje van het praesidium!! Er was heel veel praesidium         
aanwezig, wat Web/ICT wel heel leuk vond. Omdat in de          
Thermilan de elektriciteit uit gaat als er te veel geluid is, is het             
internet uitgevallen toen een aantal praesidiumleden ineens       
begonnen te applaudisseren. Het heeft toen even geduurt tot         
dit helemaal terug in orde was. Voor de rest waren er niet echt             
problemen. 
 

● Sport 
○ Speedteamtraining 5 en 6 

Er waren tussen de 15 en 20 aanwezigen. Sport heeft tickets           
voor de Lentefuif weg gegeven. Dit moet misschien wel         
vroeger aangekondigd worden omdat vrijwel alle lopers al een         
ticket gekocht hadden.  
 

○ Kickboks (di 8/03) 
Gianni heeft dit georganiseerd voor een man of 20 maar dit           
kan volgend jaar wel met wat meer mensen. De aanwezigen          
vonden het ook heel leuk. 
 

○ IFK Badminton geklasseerden (woe 9/03) 
Dit was weer super brak georganiseerd door het FK. 
 
 

○ IFK Basketbal Dames (woe 9/03) 



Sport had geregeld dat er zeven meisjes aanwezig gingen zijn          
maar uiteindelijk hebben er nog een paar last minute afgebeld          
waardoor ze maar met vier waren. Gianni heeft dan nog een           
paar mensen opgebeld. Maar één van deze speelsters        
studeerde blijkbaar niet aan de UGent. De VGK heeft dan een           
klacht ingediend bij het FK en dan zijn we gediskwalificeerd.          
VGK mocht dan door naar de halve finale waar ze dan zelf            
forfait hebben gegeven omdat er al spelers van hun weg          
waren. Dit was behoorlijk frustrerend voor Sport. 
 

○ Bierbowling II (woe 9/03) 
Er was meer volk op de bierbowling dan op de cantus op dat             
moment. Ze hebben geen problemen gehad maar op het einde          
waren er wel een paar zatte mensen. 
 

○ Minivoetbaltornooi (do 10/03) 
Sport had twee maanden op voorhand gebeld voor het terrein          
vast te leggen maar twee weken voor de activiteit nam de           
verantwoordelijke de telefoon niet meer op. De avond zelf         
bleek dat LILA ook een reservatie had op ons terrein. Onze           
reservatie is blijkbaar niet officieel doorgegeven. Sport heeft        
dan alle deelnemers afgebeld en ze getrakteerd in Delta. Ze          
gaan proberen regelen dat we bij een volgende activiteit op de           
voetbalterreinen we deze gratis mogen gebruiken omdat ze nu         
in de fout zijn gegaan met onze reservatie. 
 

○ Jeneverloop II (ma 14/03) 
Er waren ongeveer 70 á 80 lopers en de 50 flessen jenever            
zijn allemaal op geraakt. De bessenjenever viel niet zo in de           
smaak. 
 

○ Infomoment 12 urenloop (do 17/03) 
Er was niet zoveel volk maar de mensen die gekomen zijn           
hadden wel goede input. Er zijn een aantal goede ideëen          
uitgekomen.  
 

○ Algemen stand IFK 
Zoals het er nu voor staat gaan we waarschijnlijk tweede          
worden. HILOK inhalen wordt echt moeilijk 
 
 

● Praeses en vice 



○ Op de borrel 
Tijdens de ThermiLAN was er een tweede editie van “op de           
borrel bij Praeses en Vice”. Als er nog mensen zijn die eens            
willen praten maar daartoe nog niet de kans hebben gekregen,          
kunnen ze altijd nog een mailtje sturen om een andere datum           
af te spreken. 
 

5)Komende activiteiten 
● Feest 

○ Shotjesgoliarde (ma 21/03) 
Dit is het laatste feestje voor de paasvakantie. Victor gaat          
morgen inkopen doen, de shiftenlijst zit al vol. 
 

● Web/ICT 
○ Codesprint V (di 22/03) 

Web en ICT gaan werken aan de tool van de 12u loop en nog              
wat dingen voor de ThermiLAN fixen. Ze weten wel nog niet           
wat ze gaan eten. 
 

● Cultuur 
○ Show (woe 23/03 - do 24/03) 

Stéphanie heeft kaarten bij voor de praesidiumleden die nog         
geen kaart hebben maar toch naar de show willen komen          
kijken. 
 

● Praeses & Vice 
○ Galabal Leuven (vrij 25/03) 

Seba vraagt wie er een date meebrengt en van wie is want het             
is op dit moment niet geheel duidelijk wie er nu allemaal           
meegaat en wie niet. We gaan om 19:30 eten bij Tashun. Om            
21:30 nemen we de bus aan de Plateau. Moustapha gaat voor           
zakjes zorgen voor op de terugreis. 
 

● Interne 
○ Pasen (Verrassing) 

Woensdag gaan Wout en Klaas zich verkleden als paashaas en          
gaan ze chocolade eitjes verstoppen en uitdelen in de Plateau.          
Ze gaan dit in Zwijnaarde doen omdat dit te ver is. De Vice             
belooft om deze week nog zakjes voor de medewerkers te          
maken. 
 

● Sport  



○ IFK Badminton Dubbels (ma 21/03) 
Dit gaat morgenavond door. De inschrijvingen zitten vol. 
 

○ Kermiskoers (vrij 25/03) 
De archies organiseren in het licht van hun Jokerweek een          
kermiskoers. VTK doet mee met twee teams. Je mag altijd          
komen supporteren. 
 

○ IFK eSports (vrij 25/03) 
Sport heeft al een team voor League of Legends kunnen          
samenstellen en een voor Haertstone. Voor Fifa is het ook al           
in orde. 
 

● Delta 
○ Gentse Gruute Kuis (woe 23/03) 

De stad Gent organiseert een opruimactie in de omgeving van          
de Overpoort. Wij gaan als VTK helpen op het kramersplein.          
Er is hier nog niet veel reactie op gekomen van het praesidium            
om mee te helpen. De VEK komt bijna met heel hun           
praesidium. Het duurt maar twee uurtjes en het is echt wel           
belangrijk voor ons image dat we hier met veel mensen aan           
meedoen. 
 

○ Venuez (di 22/03) 
Nu donderdag komt er in Delta een ‘Single Malt van de           
maand’-promo. Er zal Glendfiddich van 15 jaar zijn voor 5          
euro in de maand april. Door deze promo hebben we van de            
leverancier van de wisky vier tickets gekregen voor Venuez,         
een horecabeurs in Flanders Expo. Delta zoekt nog mensen         
die graag mee willen. 
 

● FRiS 
○ FRiS-vergadering 5 (ma 21/03) 

Ze hebben het over de toekomst van FRiS gehad en hoe ze            
FRiS gaan uitbouwen op de andere campussen van de         
faculteit. 
 

● Praeses & Vice 
○ Praesidiumactiviteit 2 (zo 24/4) 

Het is nog een verrassing. 
 

6)Algemeen 



● Goedkeuren medewerkers:  
○ Delta: Mirthe Vernijns: -> oké 
○ Delta: Brecht Scheelen: -> oké 
○ Delta: Griet Bruggeman: -> oké 
○ Delta: Isolde Dewachtere: -> oké 
○ Delta: Kirsten Lenearts: -> oké 

 

7)Varia 
● Synchronisatie verkoopshiften (Brecht) 

De verkoop van de tickets voor de VTK show en de Lentefuif vielen             
samen. Vaak zaten er zo dus vier mensen in de hal te verkopen. Is dit               
wel nodig dat je daar met zo veel zit. Kunnen Feest en Cultuur dan              
niet afspreken om hun verkoop te combineren? Feest wilt dit doen           
maar zegt ook dat ze volgend jaar de tickets ook online gaan            
verkopen. 
 

● Verkoop kaarten Lentefuif Zwijnaarde (Brecht) 
Er zijn geen kaarten verkocht voor de Lentefuif in Zwijnaarde. Maar           
volgend jaar gaan de tickets dus ook online verkocht worden en is dit             
probleem opgelost. 
 

● Gebruik tassen/bekers van andere personen in Blauw (Michiel) 
Michiel zijn tas wordt heel de tijd gebruikt door ander mensen. Hij            
vraagt wat meer respect voor ander mensen hun materiaal. 
 

● Camera’s (Lorenz) 
Één van de camera’s van VTK werkt precies niet meer. Er is hier geld              
voor begroot en Vice kijkt hier nog voor. 
 

● Blok@Delta (Aster) 
Aster vraagt of er deze paasvakantie ook geblokt kan worden in Delta.            
Brecht wilt dit misschien wel organiseren. 
 

● Kaartjes VTK Gent, VTK Café (Brecht) 
De dierengeneeskunde is komen cantussen in Delta. Ze hadden heel          
mooie businesskaartjes. Het zou leuk zijn moesten wij dit ook hebben           
om aan mensen te kunnen geven. Er is hier geld voor begroot. Sander             
gaat hier voor kijken. 
 

● FRiS-kast Zwijnaarde (Michiel) 
Michiel heeft vrijdag wat hulp nodig om de kast die ze in Zwijnaarde             
gaan zetten mee te helpen plaatsen. Dit is maar een kwartiertje werk. 



 
● Feestje vrijdag 22/04 (Cedric) 

Cedric wilt een reünifeestje doen in Delta voor zijn vrienden. Hij heeft            
hiervoor de toestemming nodig van het praesidium. Dit wordt         
unaniem goedgekeurd. 
 

● Feestje vrijdag 15/04 (Christophe) 
Christophe wilt ook een feestje doen in Delta. Dit zal wel een            
privéfeest zijn. Dit wordt unaniem goedgekeurd. 
 

● Waarborg Walkie-talkies archies (Gianni) 
De archies willen onze walkie-talkies gebruiken. Hij vraagt hoeveel         
waarborg we hiervoor zullen vragen. Dit wordt vastgesteld op 300          
euro. 
 

● Vignet Zwijnaarde (Lorenz) 
Lorenz vraagt of we geen vignet kunnen krijgen voor de VTKar te            
kunnen parkeren in Zwijnaarde. Sinds kort mag je daar enkel parkeren           
als je zo een vignet hebt. De Ugent verdeelt deze vignetten aan            
proffen en assistenten en wij gaan er waarschijnlijk nooit zo een           
kunnen krijgen. 
 

● Dasspeld 
Een tijdje geleden kwam het idee boven om dasspelden van VTK te            
laten maken. Mousti is hier mee bezig. 
 

● De tankkaart van de kar 
Deze ligt vermoedelijk in de kar achter het dashbord. Je kan hier niet             
goed aan dus we laten ze best blokkeren en vragen een nieuwe aan. 
 

● Meltdown met Skikot. 
Sport had een aanbieding gekregen van Skikot om op een shortski te            
gaan. Sport kan niet mee. Jules gaat in de plaats en neemt Isolde mee. 
 

● Walkie-Talkies 
Er liggen 2 walkie-talkies in Delta om te kunnen communiceren met           
de mensen die aan de deur staan op drukke avonden. Maar op de             
lentefuif waren er dan walkie-talkies te kort. Op grote activiteiten          
kunnen we misschien standaard extra walkies van Grizzly vragen. Dit          
is niet zo vanzelfsprekend omdat die van Grizzly niet compatibel zijn           
met de onze. Delta kan ook zelf walkies kopen. Deze moeten dan wel             
compatibel zijn met de huidige van VTK. 



 
● Ideëen voor feestjes 

Delta roept op om het te laten weten als je een leuk idee hebt voor               
een feestje in Delta. Elke input is handig. 


