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Woensdag 29 juni 2016

Te laat (verwittigd): Julie, Jacob
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Thomas DB, Charlotte, Tania
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Donderdag 22 september: begrotingsAV + PV

2)Mededeling van de voorzitter
Niemand gaat in de zomer in Delta die daar niet moet zijn. Gebruik je
sleutel verstandig. Het is niet de bedoeling dat er spontane feestjes
zijn tijdens de Gentse Feesten. Vaten gaan afgesloten staan, en de
frigo uit.

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● Receptie na faculteitsraad (18/05)
Er is met proffen gesproken en zij weten weinig van wat we doen.
Het contact is iets beter geworden maar het was een slechte
timing. Volgend jaar zouden nog meer gelijkaardige dingen
georganiseerd kunnen worden op bijvoorbeeld galabal/show.
● Feest
○ Burn the books (23/06)
Er werd over het budget gegaan; met een bonnetje kon je alles
kopen, de kaarten aan de kassa zijn niet allemaal verkocht
geraakt.
De locatie wordt in vraag gesteld. Op de boot was er last van
geluidsoverlast, de politie is zelfs langs gekomen. Een grotere
locatie zou ook meer volk toelaten.
● Delta
○ Voetbal @Delta
Dikke merci aan alle helpers.

● VTK-Driedaagse (27-29/06)
Om mee te nemen naar volgend jaar: de toekomende mensen iets
beter opvangen. Hier kan misschien een welkomstshift voor
gemaakt worden.

5)Komende activiteiten
● Sport
○ Sport Kick-Off (27/09)
Dit zal doorgaan op de parking.
Er zullen wedstrijdjes gehouden worden die beloont zullen
worden met Delta-bonnetjes.
● Schachtentemmer
○ Nieuwe doop
Nieuw vanaf dit jaar is er de initiatiedoop voor de eerstejaars.
De maandag na WiBa wordt een dropping georganiseerd. Ze
moeten samen de weg terugvinden naar de Therminal, waar ze
zullen opgewacht worden door de gedoopten.
Onderweg krijgen ze opdrachten.
Door het peter-en metersysteem hierdoor te vervangen zullen
we misschien mensen kwijtraken die niet geïnteresseerd zijn in
de doop maar enkel informatie willen. Interne zal hiervoor in de
tweede week een infomoment organiseren.
Meters en peters zullen dus enkel gedoopten zijn. Sommigen
vinden dit niet eerlijk tegenover mensen die zich super inzetten
maar niet gedoopt zijn.
Het moet direct heel duidelijk gemaakt worden dat initiatiedoop
geen doop is, want dat zou mensen kunnen afschrikken.

6)Algemeen
● Cantor kwestie
Dit is nog niet beslist, maar er zijn al kandidaten.
Misschien komt er een battle.
● Goedkeuren Careerteam
○ Gianni Schotte
○ Annelies Meersseman
○ Wannes De Groote
○ Laura Van Messem
○ Jan Devriese
Hele team samen unaniem goedgekeurd.
● FRIS
○ Beslissing faculteitsraad rekenmachines
Op het examen mag enkel een hp10s+ calculator gebruikt
worden. Dit is een basic rekenmachine om frauderen tegen te

gaan.

7)Varia
● Gebruik van Slack (Joren)
Voor postjes van 3 personen of meer is dit zeker aan te raden. Je
kan verschillende gesprekken over een bepaald topic hebben. Het is
gebruiksvriendelijk en je kan snel dingen terugvinden.
● 200 jaar UGent (Nick)
Misschien organiseren we een cantus. Dit wordt verder intern
besproken met Leen.
● Goedkeuring verjaardagsfeestje Clara (21/10)
Iedereen is uitgenodigd. Nick zal achter de bar staan.
Dit werd unaniem goedgekeurd.
● Mailetiquette (Senne)
Zet jezelf altijd in CC.
Gebruik aansprekingen: geachte of beste. Als je een antwoord
krijgt met ‘dag’ mag je ook iets persoonlijker zijn.
Schrijf ‘met vriendelijke groeten’ altijd voluit.
Als er interne communicatie via Facebook of WhatsApp gebeurt,
zet dit dan zeker ook op mail zodat het bestuur ook op de hoogte
is.
● Discussie over discussies (Moustapha)
Soms is het doel gewoon iets meedelen, niet een discussie starten.
Zet dan bij in de mail “hier niet over discussiëren”.
Discussie via mail is lastig.
Niet iedereen kan alle beslissingen meevoeren.
Updatemails voor de vergaderingen zijn een goed idee.
● To reply all or not to reply all (Moustapha)
Gebruik niet te vaak reply all als het niet interessant is voor
iedereen.
● Jong AIG
JongAIG en het erelidmaatschap van VTK worden gefuseerd onder
de naam Engage. Als lid kunnen ze naar alle activiteiten van AIG en
genieten ze ook van de voordelen van de VTK ereleden.
Het wordt interessanter om aan te sluiten (het eerste jaar is gratis).
Ereprof blijft behouden.
● Tankers
De Tankers zijn aan het scouten.

