Praesidiumvergadering 1
Dinsdag 12 mei 2015

Te laat (verwittigd): Anna
Te laat:
Afwezig (verwittigd):
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Woensdag 1 juli (VTK-Driedaagse)

2)Mededeling van de voorzitter
“Welkom allemaal in het praesidium”
Kennismakingsronde
Stel jezelf kort voor (naam, post, van waar ben je, vertel iets over jezelf):
- Baptiste: Oostduinkerke, penning
- Senne: Secretaris, Zandhoven, Antwerpen
- Yentl: Cultuur, Sint-lievens-Houtem, Oost-Vlaanderen
- Pieter: Sint-Martens-Latem
- Stéphanie: Cultuur, Antwerpen, Kempen
- Eva: Recruitment, Ronse
- Lorenz: Feest, Lokeren
- Mathieu: ICT, Brugge
- Victor: Deurle, Oost-Vlaanderen
- Sam: IAESTE, Staden
- Sander: Recruitment, Lembeke
- Moustapha: Antwerpen, Cursus
- Bjorn: West-Vlaanderen, Recruitment
- Thomas: BEST, Izegem, West-Vlaanderen
- Jasper: Web, Antwerpen
- Alexander: Sint-pieters-Leeuw, Web
- Wout: Interne, Londerzeel
- Klaas: Interne, Moortsele
- Nick: Pers, Ruppelmonde
- Anna: Pr & Externe, Brugge
- Noor: Cultuur, Beveren-Waas
- Stefan: Web, Kalmthout

- Jacob: Cursus, Zwijnaarde,
- Michiel: FRiS, Herzele, Oost-Vlaanderen
- Joris: Pers, Kessel, Kempen
- Aster: Sport, Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen
- Gianni: Sport, Ninove
- Stijn: Sport, Sint-Amands
- Laurens: Penning
- Christophe: Vice, Penning, Vlaams-Brabant
- Seba: Praeses, Waregem, West-Vlaanderen

3)Regels en afspraken
●

Vingersysteem PV en AV:
Het postje van de besproken activiteit of het besproken puntje spreekt
naar believen. Indien je commentaar wilt geven op iets dat gezegd wordt
doe je dit door 1 of meerdere vingers op te steken door middel van volgend
vingersysteem:
1-vinger: rechtstreekse, to the point commentaar
2-vinger: minder belangrijk
3-vingers en meer: onzin en gezever
Commentaar komt aan bod in volgorde van belangrijkheid (1 vinger komt
voor 2, 2 vingers komt voor 3, enz. ) en in volgorde van opsteken.

●

Regels ivm aanwezigheid, gsm, laptop, …:

Het is de bedoeling dat het praesidium zo vaak als mogelijk aanwezig
probeert te zijn. De Praesidiumvergaderingen zullen om de 2 weken
doorgaan op zondagavond. Indien je niet aanwezig kan zijn laat je dit tijdig
weten aan de Secretaris of de Praeses. Dit kan via mail of via SMS. Indien
je afwezig bent zonder een voorafgaande verwittiging betaal je een boete
van 5 euro. Ook bij het onverwittigd te laat komen op de
Praesidiumvergadering betaal je 5 euro. Verder wordt naar het WC gaan
zonder toestemming en het afgaan van je GSM tijdens de vergadering ook
bestraft met een boete van 5 euro. Enkel de Secretaris en Penning mogen
een laptop gebruiken tijdens het vergaderen. Indien je een laptop nodig
hebt voor het bespreken van een agendapunt moet je dit op tijd aanvragen
bij Secretaris of Praeses.
●

Regels lintendracht:
Het gedoopt Praesidium draagt zijn lint zoals hij wil. Niet-gedoopten
dragen hun lint langs links. Indien een niet-gedoopt Praesidiumlid zijn lint
toch over de rechter schouder draagt krijgt hij een boete van 10 euro. Dit
voorstel wordt goedgekeurd.

●

Opruimen en net houden van lokalen:
Secretaris stelt een kalender op met kuisweken waardoor iedere week 3

mensen verantwoordelijk zijn voor het proper houden van alle lokalen.
Deze lokalen zijn soms een stort. Probeer altijd op te kuisen als je iets
gebruikt. Er wordt gevraagd extra aandacht te geven aan het proper
houden van de lavabo in groen. De mensen met kuisweken moeten niet
achter je aan lopen om je rommel op te kuisen of je afwas te doen.
●

Gebruik materiaal:
Al het materiaal dat we bezitten is niet voor persoonlijk gebruik , enkel
voor VTK gerelateerde zaken. Printen voor persoonlijk gebruik is
toegestaan maar dan moet je dit wel aanduiden in het pop-up venster door
je gebruikersnaam in te geven. Als je print voor je post geef je gewoon
“post” in.

●

Toegang tot de plateau:
De plateau is op weekdagen open tot 20u. Elk praesidiumlid krijgt een
badge om binnen te kunnen in de plateau tot 22u op weekdagen. Op
zondagen kan je binnen van 17u tot 22u. De badges worden binnenkort
aangevraagd bij de faculteit. De mensen die op homes zitten hebben hun
badge al.

●

PC's in blauw:
De PC’s in blauw kunnen ook voor persoonlijk gebruik gebruikt worden
maar VTK gerelateerde zaken hebben altijd voorrang. Als je je account laat
open staan op een van de PC’s in blauw mag iedereen mee doen wat hij
wilt dus meld je altijd af als je weg gaat. Als je maar eventjes weg bent
(WC, telefoneren,...) kun je je PC makkelijk locken met windows+L. Als je
langer dan 5 minuten weg bent log je beter uit. Voor laptops geldt deze
regeling niet want van daar blijf je gewoon vanaf. Ook van de penning-PC
blijft iedereen af. VTK heeft een eigen share waar elke postje een een
aparte map heeft. Zet niet te veel op de lokale schijven van de PC’s in
blauw want dan gaan ze veel trager. Blauw heeft ook een eigen
wifi-netwerk. ICT heeft het wachtwoord doorgestuurd via mail.

●

Shiften en zatheid:
Het komt helaas vaak voor dat praesidiumleden die shiften draaien zat zijn
tijdens hun shift. Dit kan niet de bedoeling zijn dus als je zat bent meld je
dit gewoon aan een verantwoordelijke van die activiteit zodat er vervanging
kan gezocht worden. Dit geldt ook voor de medewerkers dus maak dit ook
duidelijk aan je eigen medewerkers.

●

Gebruik VTKar:
VTK heeft ook een eigen auto. Om hiermee te rijden moet je 2 jaar je
rijbewijs hebben en moet je een kartest afleggen bij praeses of vice. De
auto staat op de parking van de economie dus iedereen die met de kar mag
rijden kan ook met zijn badge binnen op de parking. Voor de Kar geldt ook

dat hij enkel gebruikt wordt voor VTK gerelateerde zaken.

●

5e Bestuurslid:
Voorlopig bestaat het bestuur uit 4 mensen. Dit zijn de 2
penningverantwoordelijken, praeses en vice. Omdat bestuur altijd met 5 is,
is er dus een 5de lid nodig. Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij alle
mails meeleest en mee alles opvolgt. Er wordt nog een mail rondgestuurd
met de specifieke uitleg en selectieprocedure. Iedereen mag zich kandidaat
stellen maar er wordt wel voorrang gegeven aan mensen die al een of
meerdere jaren praesidiumervaring hebben.

●

BegrotingsAV
De begrotingsAV gaat door op donderdag 17 september, dat is de dag na
Bach Launch. Ieder postje stelt een begroting op tegen 1 september. Het is
de bedoeling dat je inschat hoeveel geld je voor iedere activiteit nodig gaat
hebben. Penning gaat nog een mail sturen met de precieze uitleg voor de
begroting. Er wordt verwacht dat iedereen aanwezig is.

4)Voorbije activiteiten
5)Komende activiteiten
●

Interne
○
Bach Launch
De locatie ligt al vast sinds vorig jaar. Interne vraagt of we meer of
minder mensen gaan toelaten dan vorig jaar toen het er 60 waren.
Als je minder mensen toelaat kun je meer aandacht spenderen per
persoon maar hoe meer mensen we toelaten, hoe meer eerstejaars
we bereiken. Er wordt beslist om het aantal toegelaten eerstejaars
toch maar bij 60 mensen te houden. Bach Launch gaat door van
14 tot 16 september. Er wordt aan het praesidium gevraagd om
aanwezig te zijn. Dit komt beter over naar de eerstejaars en het is
leuker als er veel volk is.

●

Feest
○

Galabal
Feest is gaan kijken naar de Ghelamco Arena maar deze zaal was
zéér duur. Er wordt ook nog gepraat met de mensen van
Mantovani.

●

Vice
○

Praesidiumweekend
Er is via mail een doodle rondgestuurd. Probeer deze zo snel
mogelijk in te vullen. Er is een keuze tussen het eerste of het 2de
weekend van het academiejaar.

6)Algemeen
●

Praesidiumkledij
Iedereen krijgt een pull, een jas, en polo voor jongens en T-shirt voor
meisjes met het VTK logo op. Christophe gaat een mail sturen met een
spreadsheet waarin je je pasmaten kan doorgeven. Er liggen pasmodellen
in blauw dus loop er eens binnen en pas de kledij eens. De pull en de
polo/T-shirt zijn gratis maar voor de jas wordt wel een bijdrage van 25
euro gevraagd. Je bent herkenbaar als je er mee rond loopt dus probeer je
te gedragen.

●

Linten bestellen
Café heeft nog niet beslist of ze de naam van het café of “café” op hun lint
willen. Dus de andere linten worden al besteld om ze voor de
overdrachtscantus te hebben.

●

Extra doopmeester
Feest wil een extra doopmeester om hen te verlichten in de zware periode
van de doop. Dan kan feest zich meer focussen op de openingsfuif en
dergelijke. Door de extra doopmeester zouden er fouten moeten vermeden
worden.

7)Varia
●

Foto’s op fototoestel
Vorig jaar is er gestemd geweest dat Interne de foto’s op de camera zelf
upload. Vorig jaar liep dit geregeld mis en kwamen foto’s pas heel laat op
de site. Er wordt voorgesteld dat iedereen de foto’s van zijn eigen activiteit
direct upload op de share na de activiteit. Er worden 2 mappen aangemaakt
op de share. 1 map “behandeld” waarin je foto’s plaatst als je ze zelf op de
site zet. Er komt ook 1 map “onbehandeld” waarin je je foto’s zet als je wilt
dat Interne ze op de site zet. Omwille van privacyredenen worden er geen
foto’s van feestjes en activiteiten op Facebook gezet.

●

Banner met ons schild op
Op de 12u loop had VLK aan hun kant van de tent een grote banner met
hun schild op. Een banner is zichtbaarder dan een vlag en is niet zo duur.

●

Nieuw lint
Wout heeft sample gekregen van nieuw soort praesidiumlint. Iedereen
mag eens voelen en kijken naar de sample en er wordt nog een stemming

over gehouden binnenkort.
●

Nieuwe Peter en Meter
We hebben vanaf volgend jaar geen peter en meter meer.

●

Nieuwe Karsticker
Er wordt opgemerkt dat we een nieuwe karsticker nodig hebben. Hiervoor
wordt in de zomer gekeken.

●

Veranderingen Facebook
VTK heeft nu een groep en een pagina op Facebook. Interne stelt voor de
pagina “VTK Interne” te veranderen naar “VTK Gent” . Er wordt ook
overwogen om de groep en de pagina samen te voegen. Aan het
praesidium wordt gevraagd dat als er iets op de groep of pagina wordt
gepost, dit direct geliked wordt. Zo krijgen meer mensen deze post te zien.
Recruitment heeft een apart Facebookpagina. Iedereen moet deze geliked
hebben tegen volgende week!
Het gespam op de Facebookgroepen mag niet uit de hand lopen. Veel
mensen vinden dit lastig. Iedereen wil zijn evenement promoten maar er
moet iets meer controle zijn. Er komt een mail thread waarin je stuurt als je
iets wilt promoten.
Interne wil op de Facebookpagina en groep werken met wekelijkse banners
als uithangbord van de groep/pagina. Op deze banners zouden dan de
activiteiten per week opstaan. We kunnen er eventueel ook een sponsor
opzetten.

●

Gebruik camera
De batterijen van camera zijn vaak plat op de moment dat je ze nodig hebt.
Laad ze dus direct op als je de camera gebruikt hebt. Laat de camera ook
niet zomaar rondslingeren. Er wordt ook gevraagd de SD-kaart direct
terug in de camera te steken na het uploaden van de foto’s.

●

Mailetiquette
Het is de bedoeling dat je altijd je post in CC zet als je stuurt vanuit je post.
Zo kan bestuur meelezen en komt je mail ook in het archief terecht.

