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Te laat (verwittigd):
Te laat:
aanwezigen
Afwezig (verwittigd): 
Björn, Pieter, Sam, Gianni, Hanne, Baptiste, Noor
Afwezig niet verwittigd:
GSM:
Alexander

1)Datum volgende PV
Donderdag 17 september

2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
●

Mail-stijl
Er worden nog vaak fouten gemaakt tegen de mail-etiquette. Gebruik altijd
een aanspreking zoals “beste” of “geachte” gevolgd door “heer”,
“mevrouw” of “professor”. Een onderwerp invullen doen we door de
activiteit tussen vierkanten haken te plaatsen en daarachter het topic dat je
wenst te bespreken. Bijvoorbeeld: “[12uLoop] lopers gezocht”. Schrijf ook
altijd “Met vriendelijke groeten” in plaats van “mvg”, dit komt
professioneler over. Vergeet ook jezelf niet in CC te zetten en gebruik
BCC als het moet. Tenslotte moet je ook zorgen dat je niet teveel witregels
in je mail zet.

●

Gebruik lokalen en permanentie
Op weekdagen mogen we tot 10:00 in de plateau blijven dus zorg dat je
ten laatste om 10:00 buiten bent. Je kan auditoria aanvragen voor
activiteiten maar dit moet wel minstens 3 weken op voorhand gebeuren. Je
kan ook onze eigen lokalen reserveren buiten de normale openingsuren van
de plateau (dus na 22:00 op weekdagen). Dit moet 48u op voorhand
gebeuren. Als je na een activiteit in de plateau moet zijn laat je dit ook op
voorhand aan Seba weten, die verwittigd dan de permanentie. De avond
zelf bel je ook nog eens de permanentie dat je gaat langskomen op een
bepaald uur. Als er activiteiten samenvallen probeer je dit te regelen dat je
samen naar de plateau komt om de permanentie geen 2x lastig te vallen.

Zo is de decaan ook tevreden. Er wordt ook nog afgesproken dat er geen
gerief gedropt wordt in het café na een activiteit.
●

Activiteiten op de kalender
Zet zo snel mogelijk je activiteiten op op Google kalender. Zo kan iedereen
zijn activiteiten wat beter plannen. Als je je activiteit op de site zet moet je
“Publiceren op de FK kalender” altijd aanzetten als het een activiteit met de
leden is. Dit is belangrijk voor de verzekering.

●

Contracten en handtekeningen
Een contract waarbij VTK een van de partijen is moet altijd getekend
worden door de Praeses of de Vice samen met iemand van het praesidium
OF 2 bestuursleden samen met iemand van het praesidium. Seba geeft nu
expliciet de toestemming om zijn digitale handtekening te gebruiken op
contracten.

●

Inboeken op de site:
Penning gaat nog een mail sturen met de uitleg hoe we onze facturen en
onkosten moeten inboeken. Van alles wat je betaald voor VTK moet je een
bewijs hebben, liefst een factuur. Elk ticketje/bonnetje dat je hebt moet je
apart inboeken.

4)Voorbije activiteiten
●

Feest
○

CTB
We zitten over de begroting door de slechte DJ-apparatuur op de
boot. Hierdoor moest feest extra DJ-apparatuur bijhuren. Het
systeem van de kaarten waarbij de leden een kaart konden
reserveren via de site was niet ideaal. De kaarten zijn veel te laat
toegekomen en de communicatie naar de leden toe was ook niet
perfect. Als het goed weer is kun je veel meer kaarten verkopen
omdat er veel volk op het dek kon staan. Er is sprake om CTB
volgend jaar in het café te doen. Als dit samenvalt met
midzomernacht gaat er wel heel veel volk zijn. Er zijn maar 5 van
de 6 shiften ingevuld plus dat er 2 telaat waren.

●

Vice
○

3-daagse
Het domein De Stobbe is heel tof. De mogelijkheid om een
kampvuur te maken is een pluspunt.Eventueel kunnen we Bach
Launch hier ook laten doorgaan. Er werd opgemerkt dat we
misschien de leden beter moeten verwelkomen. Nu kwam iedereen
toe en werden de leden wat aan hun lot over gelaten.

5)Komende activiteiten
●

Feest
○

Openingsweek
De planning van feest ziet er als volgt uit: Officieel knippen van de
lintjes om 18u door de decaan of de rector. Daarna wordt er een
receptie
georganiseerd
die
uitmondt
in
een
grote
openingsgoliarde. De dag erna is de openingscantus gepland en
woensdag wordt er voorlopig niets georganiseerd want het is dan
toch Student Kick-Off op het Sint-Pieters-Plein. Donderdag
staat er een ochtendcantus van 10u tot 12u op de planning en een
dagdisco. Vrijdag komen de afgestudeerden en alumni langs op de
afgedanktengoliarde. Er mogen nog altijd ideeën worden
doorgestuurd. We kunnen de decaan in een helikopter laten
komen. Er is ook een idee om een wedstrijd te maken waarbij men
moet gokken hoelang het duurt om een ijssculptuur te laten
smelten. Dit is een beetje analoog naar de Q-music wedstrijd.

○

Galabal
Over de locatie zijn momenteel nog twijfels. We mogen namelijk
maar tot 3u ‘s nachts lawaai maken in de Eskimo op een vrijdag.
Tom kent wel iemand bij de stad Gent die dat misschien kan fixen.
Het ICC is het plan B indien de Eskimo niet mogelijk is als locatie.

○

Openingsfuif
Ideeen voor artiesten mogen ook doorgestuurd worden via mail.
Een beatboxer laten komen is momenteel een van de opties.

●

BEST
○

Summer Course
De Summer Course is vandaag begonnen. Dat zijn 22 studenten
van heel de wereld die voor een kleine week naar Gent. Het
praesidium mag altijd langskomen op een van de feestjes (cantus,
kroegentocht). Hiervoor stuur je mail naar BEST dat je gaat
langskomen.

●

Cultuur
○
Surfreis
Er zijn momenteel 8 inschrijvingen, wat nog niet zo veel is. We
hebben een optie voor 40 mensen maar we zijn niet verplicht om
er een vast aantal te hebben. Cultuur gaat nog wat reclame maken
en ze vragen ook aan iedereen om zo enthousiast mogelijk te zijn
over de surfreis. Deze reis is misschien een vaste waarde voor de
komende jaren.

●

Interne
○
Bach Launch
Dit is de 3daagse voor nieuwe eerstejaars. Er wordt gevraagd aan
het praesidium om zoveel mogelijk af te komen en dus die week
vrij te houden. Vorig jaar was BaLa puur drank en zat zijn.
Komende editie moet anders. Het mag geen zatte bedoening zijn
maar er gaat wel kans genoeg zijn om te drinken. Het
Cafépraesidium moet het café wel openhouden dan omdat ze dan
aan het proefdraaien zijn.
○

Zomercursussen
Interne vraagt of wij aanwezig kunnen zijn op de zomercursussen.
Hennie heeft dit gevraagd aan Interne. Er moet nog wel een
begroting worden opgesteld hiervan dan.

○

Onthaalnacht
Dit zou doorgaan in samenwerking met café op de vrijdag voor de
start van het academiejaar
.

●

Sport
○

Sport Kick-Off
Sport heeft een Spacebike besteld. Ze zijn nog bezig met hun
locatie te regelen maar voorlopig gaat de Sport Kick-Off door in
de straat naast de Plateau (Gustaaf Magnelstraat) door de werken
aan de gevel. Sport is bezig met de toestemming om het daar te
doen te verkrijgen.

6)Algemeen
●

●

Goedkeuren medewerkers
○
Sport: Cédric Ally: Goedgekeurd!
Café
○

Goedkeuren huurcontract cantuszaal, café
Het contract gaat in de “terms and conditions” komen als je
account maakt op de site van het café. Het contract gaat nog
doorgestuurd worden via mail zodat iedereen het eens kan nalezen
en corrigeren op fouten. Dit contract komt er om een stok achter
de deur te hebben bij incidenten zoals de toog beschadigen, drank
stelen en de glazen wand afbreken.

○

Naam Café + lint
Dit is een heel belangrijke beslissing. Nadat iedereen suggesties
kon doorsturen via de site is er een longlist gemaakt. Na een paar

stemrondes in het praesidium via een doodle blijven er nog 3
mogelijkheden over. Deze zijn: Alpha, Flux en Delta. De caféploeg
staat achter de naam Delta. De redenen hiervoor zijn dat Alpha
elitair klinkt en Flux al een mariginale dancing is in Oudenaarde. Er
worden nog 2 extra suggesties gedaan namelijk Platoo en De
Basis. Na de uiteindelijke stemronde is het Delta geworden.
Er moet ook nog gekozen worden wat er op het lint komt van het
cafépraesidium. Er wordt gekozen tussen “café” en “Delta”. Er
komt “Delta” op het lint.
○

Logo
Voor de ontwerp van het logo kan er een wedstrijd worden
georganiseerd voor de leden. We kunnen ook aan een paar mensen
vragen om iets te ontwerpen.

○

Dj’s
Suggesties voor goede DJ’s voor in het café mogen worden
doorgestuurd via mail.

○

Planning zomerweken
Cafe gaat een mail sturen als er iets te doen is. Zo kunnen mensen
die willen helpen een handje komen toesteken.

○

Kuisploeg
Café heeft offertes ontvangen van verschillende bedrijven. Er is
een optie dat we binnen het raamcontract van de Ugent kunnen
samenwerken met ISS. Dit is een industrieel bedrijf. Zij zorgen
ook voor WC-papier, handendroger en dergelijke. We mogen dan
ook een afvalcontainer plaatsen bij Home Fabiola. Het nadeel is
dat ze wel duurder zijn maar we moeten hun offerte nog
afwachten. De offertes van de andere bedrijven zijn ongeveer 21
per uur.

○

Interieurdesign
De caféploef heeft een voorstel over het gebruik van de ruimtes in
het café. Boven wordt een lounge met vierkanten poef’kes.
Beneden komt een cantuszaal met biertafels zoals bij de Twitch.
Boven zou ook een Kickertafel komen.

●

PR & Externe
○
ISIC lidkaarten
Dit is een internationale studentenkaart. Deze kaart heeft
voordelen over heel de wereld maar in Gent komen deze voordelen
zowat overeen met die in de Guidogids. Het grootste deel van
onze leden gaat er dus niets aan hebben. We hebben nu onze

eigen goedkope lidkaarten en het aankopen van de ISIC lidkaarten
zou ons veel geld kosten. We kunnen IAESTE en BEST deze kaart
laten promoten en dan via de site doorverwijzen naar locaties waar
de kaart te verkrijgen is.
○

Techboost voor studenten
Dit is een evenement georganiseerd door de universiteit waarbij
fotonica gepromoot wordt bij studenten. Verschillende faculteiten
zouden meewerken aan deze activiteit. Er zijn voordrachten
gepland van ongeveer 40 minuten waarbij studenten dan kunnen
zien wat de toekomstmogelijkheden zijn. Wat heeft VTK daar aan?
We zouden helpen op de receptie achteraf en ons tonen aan de
studenten.

●

Pers
○

VTKalender
De VTKaart en VTKalender van vorig jaar liggen met grote
overschot in VTK Pi want er zijn er toen teveel besteld. De kaart is
wel handig voor de eerstejaars dus we kunnen dit opnieuw doen.
In de nieuwe kalender zoudn er promo’s kunnen komen voor het
café. Het praesidium moet wel zorgen dat de Google kalender
up-to-date is omdat anders niet alle activiteiten op de VTKalender
komen. Pers moet wel een alternatief zoeken voor het gebruik van
Google Maps want dit mag eigenlijk niet ivm copyright.
Openstreetmaps is een goed alternatief.

●

Toneelstuk van de faculteit
De faculteit gaat een toneelstuk maken en de decaan heeft aan Seba
gevraagd of wij kunnen helpen. Seba vraagt om deze datum (17/02) vrij te
houden.

●

TV in de hal
De TV in de hal komt onder ons beheer want de faculteit gaat zelf 2
nieuwe schermen hangen om zelf dingen te promoten.

7)Varia
●

Vernieuwd logo
Wout heeft het logo wat geupdated. Het gebruik van dit nieuwe logo
wordt goedgekeurd. Er wordt de vraag gesteld wanneer we het schild
gebruiken en wanneer het logo. Alle communicatie naar bedrijven toe is
met het logo. Alles naar de studenten toe is met het schild. We kunnen
eventueel ook het logo helemaal opnieuw designen. Dit kan dan samen met
het ontwerp van het logo van het café.

●

Archief 3.10
Dingen die weg kunnen uit blauw kunnen naar 3.10 verhuisd worden.
Cultuur moet wel eens kijken welk materiaal van de show weg mag uit
3.10. Senne gaat ook eens kijken of de paletten uit 3.10 weg kunnen via
Colivery. We gaan ook eens bekijken wat er weg kan van rommel uit rood.
Dit is een werkje voor op de grote kuisdag. Verder hebben we
toestemming gekregen om de pompbak uit 3.15 uit te breken maar hij
moet wel heel blijven.

●

Verandering Crew ipv Medewerker
We maken op dit moment het onderscheid tussen een gewone
medewerker en een vaste medewerker. Wout komt met het voorstel om er
“crew” van te maken. Zo wordt het misschien aantrekkelijker om
medewerker te worden. Dit voorstel heeft op dit moment niet echt een
draagvlak. Er komt geen stemming.

●

Algemene flyer van VTK
Wout wilt een algemene flyer van VTK die we dan op alle evenementen
kunnen gebruiken. We zouden deze flyer op de onthaaldag,
wiskundedagen kunnen geven. Aan de ene kant zou in het groot het logo
komen, ander kant een slogan. Wout gaat een ontwerp maken en werkt dit
verder uit.

●

Snapchat account
Alexander dacht er aan om een snapchataccount aan te maken voor VTK.
Hiermee zouden we dan activiteiten kunnen promoten via een story. In
verband met privacy mag je dit sowieso niet gebruiken op feestjes. Wat
gaat er gebeuren als er dronken mensen dingen op dat account gaan
posten. Mensen gebruiken snapchat toch voor persoonlijk gebruik en niet
om reclame te krijgen. Dit voorstel komt er niet door.

●

Reclame op FB-pagina/groep: beleidskeuze
Wout heeft nieuwe banner gemaakt voor de Facebookpagina en de
Facebookgroep.
Er is plaats op deze banner voor een sponsor. Een banner heeft ten eerste
niet zo veel clicks en nog een sponsor zou decadent overkomen naar
andere kringen toe. Recruitment wilt het idee en de lay-out van de banner
van interne overnemen voor hun recruitmentpagina. Er wordt beslist dat
bedrijven een plaats mogen kopen op de banner voor hun activiteiten maar
zonder hun logo en enkel met de vermelding van hun activiteit.

●

Promotiefilmpje grote activiteiten
Er is via mail een voorbeeld doorgestuurd van een aftermovie van de
openingsfuif van de VEK. We zouden dit ook willen voor op de grotere

activiteiten zoals het galabal, parkpop, openingsfuif en de openingsweek.
Zo kan er bijvoorbeeld een aftermovie gemaakt worden of we kunnen dit
als promofilm gebruiken voor de activiteit van het volgende jaar. Café heeft
ook het idee om een time-lapse te maken van het werk in het café. We
gaan eerst bekijken om voor de openingsweek iets te maken.
●

Stickers op de lidkaarten
Vorig jaar hebben we stickers met het logo van Jupiler gebruikt voor op de
lidkaarten te plakken. Dit jaar komen er stickers met iets van het café op.
De mogelijkheden zijn: het logo, de naam, het logo + jaartal, de naam +
jaartal. Na stemming besluiten we dat er op de sticker het logo zonder
jaartal komt.

●

Praesidiumlinten
Door een fout van Storck waren een deel van de linten fout. Een ander
deel was nog niet klaar. We mogen de linten terugbrengen en zij gaat ze
kostenloos aanpassen. We hebben de linten toch niet nodig voor Bach
Launch dus als we ze midden augustus hebben is het oké.

●

Twitteraccount VTK
Er is een twitteraccount van VTK. De account moet wel worden
overgenomen door nieuw interne. Dit wordt verder besproken op PV 3.

●

Uitnodigen op Facebook
Een groot deel van het praesidium nodigt op dit moment nog geen mensen
uit voor VTK-activiteiten op Facebook. Ook het delen van activiteiten moet
meer gebeuren want dan zien meer mensen onze activiteiten verschijnen
op hun feed. Interne gaat laten weten via mail wanneer er iets moet
gedeeld worden.

●

Café openen op zondag
Er wordt de vraag gesteld of het café kan worden open gedaan op een
zondag door gewoon iemand van het praesidium die zin heeft om een
avondje café te doen. Dit is niet de bedoeling en zal dus ook niet gebeuren.

●

Winnaar wedstrijd Café
De caféploeg heeft een wedstrijd georganiseerd waarbij men een naam
suggesties voor de naam van het café kon inzenden. De winnaar krijgt een
half vat bier in bonnetjes. Kyana Algoet heeft de wedstrijd gewonnen.

