Praesidiumvergadering 14
Zondag 10 april 2016

Te laat (verwittigd): Noor, Baptiste, Yentl, Wout, Michiel, Jasper, Jules
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Moustapha, Pieter, Bjorn, Mathieu
Afwezig niet verwittigd:

1)Datum volgende PV
Zondag 24 april

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

Delta
○

Grote kuis (woe 23/03)
Goed verlopen. De VEK en de Parkwacht waren er ook

○

Venuez (di 22/03)
Sander en Victor zijn geweest. Dit is een soort horecabeurs.

○

Blok@Delta (paasvakantie)
De rommel moet nog opgeruimd worden door de mensen die
er gestudeerd hebben.

●

Feest
○
Shotjesgoliarde (ma 21/3)
Feest had een beetje teveel drank voorzien. Alles is goed
verlopen en iedereen was zat.

●

BEST
○
EBEC Benelux (30/3 - 01/4)
Dit was de regionale ronde van EBEC. Dit ging door in Kortrijk

●

Cultuur
○
Show (woe 23/3 - don 24/3)
Goed verlopen! Iedereen was enthousiast en zei dat het beter
was dan vorig jaar.
○

Citytrip Valencia (29/3-1/4)
Was heel leuk. Ze zijn drie dagen geweest en het was een
toffe groep.

●

Web/ICT
○
Codesprint IV (di 22/03)
Ze hebben een paar aanpassingen gedaan waardoor het nu
makkelijker is voor nieuwelingen om aan de site te werken.

●

Sport
○

●

○

Kermiskoers (vrij 25/3)
We waren 2de, 3de en 4des. Goed georganiseerd door de
archies.

○

IFK e-sports (vrij 25/3)
Normaal moest dit om 19u beginnen maar de eerste match
was pas om 21u30. Bij Fifa waren we derdes en bij LOL
tweedes.

○

Shortski
Ze lagen met de mensen van VTK Leuven op de kamer. De
organisatie was in orde.

Interne
○

●

IFK Badminton dubbels (ma 21/3)
We hebben dit gewonnen bij de dames door veel mensen in te
schrijven. Hierdoor gaan we winnen waarschijnlijk.

Pasen
Ze hebben eitjes verstopt en het was heel leuk.
De eitjes van de vice kunnen nog verdeeld worden door
interne. We kunnen ze ook aan het praesidium geven.

Praeses & Vice
○
Galabal leuven
Was tof, veel gratis drank.

5) Komende activiteiten
●

●

Feest
○

VTKetnet goliarde (ma 11/4)
Zeer goed gehyped met Facebook. Veel likes op de tekeningen
dus veel reclame. Lorenz gaat morgen een ketnetkroket
maken. Iedereen die verkleed komt krijgt een shotje gratis.

○

VTKetnet cantus (woe 13/4)
Victor gaat senior zijn. Ze verwachten vrij veel volk. Leuven
komt met een bus van 50 plaatsen. Er komen wel een paar FK
kringen.

○

Goliarde (ma 18/04)
Het is dan bekendmaking van de kandidaturen.

Cultuur
○
Parkpop (don 14/4)
Het is dan ook IFK rugby. Vrijdag goedkeuring van stad Gent
gekregen. Verplichte shiften: Stéphanie gaat morgen een mail
naar deze mensen sturen.
Rood en groen worden de backstage. Als je in onderrood moet
zijn moet je hem ook sluiten.
Afbraak op vrijdag staat nog niemand op de shift. Kan iedereen
hier nog eens naar kijken. Er moet nog veel reclame gemaakt
worden deze week. Iedereen moet het evenement nog eens
delen.
○

Ribbetjes (woe 20/4)
Zit helemaal vol.

●

PR & Externe
○
TechBoost (don 21/3)
Gaat door op de dag van de 12urenloop. Je mag altijd komen
als je wilt, het gaat over waterbouwkunde. Vorig jaar moesten
we de receptie regelen, dit jaar moet dit niet meer.

●

BEST
○
Motivation Day (zon 17/4)
Nu zondag. Lasershooten om mensen te motiveren later in
BEST te komen. Ook om de huidige leden na twee weken
vakantie terug op gang te laten komen.

●

●

Sport
○

Week van het speedteam (11/4-15/4)
We gaan maandag iets intensiever lopen.
Dinsdag komt Joachim crossfit geven met Kasper Ligneel.
Woensdag gaan we naar de indoorpiste in de topsporthal.
Donderdag een speedteamtraining op stokwissel.
Er zit nu 60 man in het speedteam, ze willen er toch nog een
dikke 100 halen. Je mag nog altijd mensen motiveren om ook
in het speedteam te komen.

○

Preselecties julienronde (don 14/4)
Ze zoeken opvolger voor Joachim. Dit is ‘s middags. We
kunnen wel niet rond het Sint-Pietersplein lopen door de
Floralien.

○

IFK Rugby (don 14/4)
Boone is de coach, hij heeft twee externe gefixt. We zijn al
met 12 á 13. Daarna gratis frietjes. Er komt ook nog een
tactische training onder leiding van Boone.

○

12urenloop (don 21/4)
De banner is toegekomen. Gianni gaat hem in de hal
ophangen. We hebben ook een jacuzzi. Ze gaan meer reclame
maken voor de jacuzzi vanaf vrijdag. Er zijn ook masseuses.
Iedereen die minstens 2 ronden loop onder de 50 seconden
krijgt een bonnetje.
Draag de praesesronde: bezig aan de constructie, Mathieu
Verpaele komt meehelpen. Lise en Elke zijn mee komen helpen
en waren heel gemotiveerd
Als we de 12urenloop winnen zijn het pintjes aan een euro in
Delta.
We hebben nu ook 4 spinningfietsen dankzij Anna
Speedteamshirtjes zijn ook geleverd.
Decathlon heeft ons nu gewoon korting gegeven zonder
reclame.
Delta komt op al het drukwerk en de site.

Delta
○

DnB update (27/4)
Event is veel interesse voor op Facebook. Er komt nog een
shiftenlijst voor de avond zelf. Gaat een leuk event zijn

●

○

Nieuwe promo's
Vroege vogels promo gaat ook nog door tot 23u, er zullen
pintjes aan een euro zijn.
Woensdag als leuven komt is het heel de avond pintjes aan
een euro omdat ze dat daar gewoon zijn.
Verdere promo’s zijn: Roomer party, Vodka redbull/
Ze gaan Bi Polar proberen regelen.
De Cornet promo wordt terug ingevoerd.

○

Single malt promo (vanaf 11/4)
Vanaf maandag. Voor 5 euro.

Pers
○

Kommaneuken 5 (di 12/4)
Wordt heel leuk.

6) Algemeen
●

IAESTE
○
Veranderingen binnen IAESTE
Volgend jaar gaat de interne structuur veranderen. Dit jaar
was er enkel een voorzitter en een vice. Volgend jaar gaat de
voorzitter niet meer in VTK zitten. Volgend jaar gaat de
persoon in VTK verandwoordelijk zijn voor externe zaken. Ze
gaan ook met penningmeesters werken. Hierdoor zullen ze
een eigen begroting en eigen sponsors hebben. Ze gaan
minder geld aan VTK vragen. Iaeste gaat op termijn zijn eigen
rekeningen hebben. Gaat er geen overlap zijn van VTK en
Iaeste qua sponsoring? Er gaat geen overlap zijn volgens Sam.
Ze gaan wel financieel onafhankelijk worden maar gaan geen
eigen VZW worden.

●

FRiS
○

Verkiezingen RVB en sora
Michiel gaat opkomen en wilt zoveel mogelijk mensen
bereiken. Van de VEK mogen ze al dingen gebruiken. Mag
Michiel affiches in Delta en de tent van de 12urenloop
hangen?
Meningen:
- als je iets structureel aan de UGent wilt veranderen moet je
langs de raad van bestuur dus Michiel kan daar ons wel hard
bij helpen.

- externe verenigingen mogen al in Delta hangen, Michiel mag
dit dus ook.
- Er wordt opgemerkt dat we nog altijd politiek neutraal
moeten blijven als VTK.
●

Delta
○

Reservaties cantuszaal
Staat open vanaf 1 maart en ze zitten nu aan 60 á 65 procent
die vol staat. Vooral de grotere kringen.

7) Varia
●

Extra activiteit ‘halve finale’ (Alexander)
Een activiteit voor een volledig jaar trekt heel veel volk. Er komt dan
heel veel volk dat bijna nooit naar onze activiteiten komt. Dit is een
idee voor volgend jaar.

●

Inkom Mensnight in Delta stemmen (Alexander)
Ze willen 3 euro inkom vragen, dit moet gestemd worden. We keuren
dit goed. De Ladiesnight gaat in de cantuszaal zijn

●

De grote VTK 1 aprilgrap (Lorenz)
Er was geen april grap.

●

Handboeken (Moustapha)
Volgende week is de laatste week dat je handboeken kan bestellen.

●

Relevantie Flyeren (Alexander)
Je ambeteert mensen met het flyeren. Er wordt voor ongeveer 200
euro aan uitgegeven. Doe dit voor 50 euro en spendeer de andere 150
euro aan Facebook reclame. Uitdelen aan de inkom van de Brug is
misschien niet nuttig maar op de tafels leggen wel.
Meer dan 1,5 week op voorhand flyeren is misschien niet nuttig bij
Parkpop.
Ze hebben 10000 flyers besteld. Dit is toch niet zo nuttig. Je kan iets
interactief op de flyer zetten, dan bekijken ze dit beter.

●

Koebal (Michiel)
De archies organiseren een eigen bal in de Cocteau. Wie gaat er mee?

●

Deadline voor boekingen
Dinsdag om 8u voor alles voor 1 april.

●

Wolk van de archies
Wij gaan deze dan toch niet gebruiken.

●

Grote VTK letters op het galabal
Ze kosten 250 euro om ze een avond te huren. Wout wilt dit zelf
maken in de zomer. Wout schat op de 400 euro.

