Praesidiumvergadering 3
Donderdag 17 september 2015

Te laat (verwittigd):
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Victor
Afwezig niet verwittigd:
GSM: Björn, Alexander

1)Datum volgende PV
Zondag 4 oktober

2)Mededeling van de voorzitter
Buiten in de gang staan de voedsel overschotten van Bach Launch. Je mag
hier van eten meenemen naar je kot want morgen gooien we alles wat open
is weg.
Seba bedankt iedereen voor de kuisdag van vandaag. Bart De Kegel was
ook tevreden dat we 3.15 proper hebben gemaakt want er lagen dode
muizen en het rook daar echt vies. Om alles proper te houden komen er
nieuwe regels voor 3.15. Enkel glas mag rechtstreeks op de grond. Dus
geen plastieken flessen op de grond zetten want daar eten de ratten en
muizen gewoon door. De rest van het eten steek je in de kasten, zo hoog
mogelijk. Er komt ook een thread voor 3.15. Als je iets uit 3.15 neemt of er
iets inzet stuur je een mail in die thread. Hierbij vermeldt je de datum, voor
welke activiteit het was, wat er verbruikt is en de prijs hiervan. Penning
gaat nog een mail sturen met verdere info. Als je een bak bier uit de frigo
neemt, steek je er ook een terug in.
“Kneukeltje voor Interne voor de organisatie van Bach Launch!”

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
●

Delta
○
Zomer Delta

“Kneukeltje voor Delta!”
Delta heeft gemerkt dat er ongenoegen was omdat niet
iedereen op de hoogte was van de werken en de vorderingen
in de Delta. Ze snappen dit en willen nu wat extra info geven
over wat ze in de zomer allemaal gedaan hebben.
Ze hebben onder andere de structuren van het café opgezet,
vergunningen geregeld, offertes aangevraagd,...
Het praktische werk dat het praesidium kon doen is heel goed
gedaan zoals de grote kuis en de meubels in elkaar zetten. Ze
bedanken hier het praesidium voor.

●

○

Grote kuis Delta
Opnieuw een bedanking voor iedereen is komen kuisen in
Delta.

○

Proefweek Delta
De proefweek is zeer goed gestart. Er zijn veel goede reacties
van de mensen. Maar er zijn wel enkele opmerkingen: De
muziek staat veel te stil tegenover de bass en de eerste avond
was de muziek niet commercieel genoeg. We gaan vragen aan
de Dj’s om niet te ver af te wijken van het commerciele genre.
Delta gaat ook gratis oordopjes aanvragen bij de CM.
Christophe vindt de lounge echt top. Er moet op de raam
getekend worden met een speciale stift omdat ze anders
tegen de deur lopen. Er moet ook licht boven de kassa komen.
de wasbak voor je handen trekt wel heel hard op het urinoir,
verwarring is mogelijk. Mensen die shift hebben komen best
op tijd om vlot te kunnen beginnen aan de shift. Morgen om
8u ‘s avonds wordt er een algemeen infomoment gehouden
voor de Deltamedewerkers en het Praesidium. De eerste keer
dat je een shift komt doen kom je langs om 8u om je goed te
kunnen inwerken.

Cultuur
○
Surfreis
Dit is zeker een activiteit die we volgend jaar terug opnieuw
kunnen doen. Het was heel tof en er was een goede sfeer. We
zijn mee gegaan met Surfblend. In ons pakket kregen we 3
drankkaarten per persoon en een cantus. Naar volgend jaar
toe moeten we misschien wat vergelijken tussen de
verschillende organisaties om het beste pakket te kunnen
krijgen. De organisatie van volgend jaar komt op de schouders

van het huidig praesidium omdat je hier vroeg genoeg mee
moet beginnen. De surfreis is georganiseerd als VTK-VLK
surfreis maar eigenlijk hebben we aan VLK niets gehad.
●

Interne
○
Zomercursus
Alles is goed verlopen, de zomercursus heeft heel hard
geholpen met de inschrijvingen van Bach Launch want Interne
heeft nog veel mensen daar kunnen overtuigen. De eerstejaars
waren in het begin vrij schuchter. Er zijn geen opmerkingen
van de faculteit. Hennie en Reyniers apprecieren het dat we
deze zomercursus organiseren.
○

Bach Launch
Heel erg bedankt aan iedereen die mee heeft opgekuisd. Er is
niet echt iets misgegaan buiten de crash met de VTKar. Wout
is namelijk tegen een paaltje gereden waardoor er nu een
grote deuk in de kar zit vanachter en de parkeersensoren
kapot zijn. De proffen waren tevreden van het proffengesprek
en ook de bala’ers waren tevreden. Er is een vraag gekomen
van het FK uit. Kunnen zij het contact tussen VTK en de
ingeschreven verbeteren? We zouden wel postadressen
kunnen gebruiken om meer mensen te kunnen contacteren.
We blijven wel sowieso E-mails uitsturen naar de UGent
E-mailadressen. Velen checken dit nog niet omdat ze niet
gewend zijn van er mee te werken en ze het eigenlijk op die
moment nog niet nodig hebben.

●

IAESTE
○
Summer Reception
Vorige twee jaren heeft dit evenement niet plaatsgevonden.
We zijn naar de Gentse Feesten gegaan en iedereen vond het
leuk. We hadden een goeie groep dit jaar zodat we goede
activiteiten konden organiseren.

●

Secretaris
○
Kuisdag
Bedankt aan iedereen om mee te komen kuisen en bijna
allemaal op tijd te zijn. We hebben ‘s middags broodjes
gegeten en verder is alles is vlot verlopen.

5)Komende activiteiten
●

Feest
○
Openingsgoliarde
Maandag is het openingsgoliarde. We gaan 3 vaten geven, 1
daarvan is gesponsord. We gaan starten met King of the Beer
Hill. Eigenlijk is dit een bierpongwedstrijd over de hele
semester. Degene die aan het eind van de semester wint krijgt
een half vat. Misschien best wel pas vanaf de 2de week
invoeren. Je moet je titel elke week komen verdedigen of
anders ben je je titel kwijt. De bonnetjes van Delta zijn nog
niet toegekomen dus kunnen we misschien geen bonnetjes
geven maandag.
○

Openingscantus
De openingscantus gaat dinsdag door. De inschrijvingen
hiervan zijn gisteren geopend. We gaan een glas cava geven in
het begin van de cantus om de cantuszaal plechtig te openen.

○

Ochtendcantus
De ochtendcantus begint om 10u en duurt tot 13u. ISS kan
normaal de cantuszaal dan niet komen kuisen, het kan dus zijn
dat feest de cantuszaal zelf moet kuisen.

○

Dagdisco
Feest gaat de Dagdisco vervangen door een bierolympiade.
Een dagdisco wordt meestal georganiseerd door reeds
bekende cafés met een groot klantenbestand dus we weten
niet of we wel genoeg volk gaan trekken als wij dit
organiseren voor Delta. Op de bierolympiade gaan we
bierpong en slap-a-cup doen. Feest gaat dit verder uitwerken.
Misschien moeten we het evenement wel “dagdisco” noemen
om extra volk te trekken. We kunnen die donderdag al wat
praesidium laten inwerken omdat het overdag dan minder druk
gaat zijn.

○

Themafeestje woensdag
Feest wou eerst een beursfuif doen maar dat idee is
afgeschoten wegens te gecompliceerd. Er is het idee om een
Beauty and the Nerd te doen. We zitten nog altijd in week 1
dus wordt er beslist om gewoon een promo te doen en wat
gadgets weg te geven.

●

○

Oude Roldersgoliarde
Dit is een feestje voor de oude zakken (aka oud praesidium en
dergelijke) op vrijdag. Er hebben er al een 30-tal toegezegd
en ouders van het praesidium zijn ook welkom. Er gaat een
lijst liggen aan de ingang om ongewenste bezoekers buiten te
houden maar feest gaat wel mild zijn. Verder wordt er cava
gegeven en gaat feest oude posters en dergelijke uit het
archief halen en ophangen in de cantuszaal.

○

AA-goliarde
Dit is een nieuw idee van Lorenz: Anonieme Alcohol. De
bedoeling is dat je een enveloppe koopt en daar zitten dan
bonnetjes in voor verschillende dranken die verkocht worden
in Delta. Er gaat zo bijvoorbeeld een gewoon pintje, wijn,
Cornet en zelf een meter bier in de envelop zitten. Het is een
beetje het principe van de yolokolom.

○

Openingsfuif
We gaan een leuk feestje bouwen! De Vooruit is aan het
verbouwen momenteel, de inkom zal helemaal anders zijn en
er zijn nu ook lockers. Er is geen voortoog meer wat voor de
lentefuif wel moeilijkheden gaat geven waarschijnlijk. VTK
gaat de eerste studentenfuif zijn sinds de nieuwe
verbouwingen. Dus feest weet nog niet zo goed hoe ze het
tappen nu moet aanpakken. Als je gewoon tapt wordt het bier
gewoon van de toog gestolen. Als je maar tapt als er besteld
wordt gaan er wel lange wachtrijen zijn. Er wordt gevraagd of
er nog iemand geniale ideeën heeft om het tappen te
organiseren.
We werken samen met GFK voor licht en geluid dus wordt de
openingsfuif sowieso goedkoper en er geen afbraak zal zijn
buiten wat keren in de zaal.

○

Galabal
Er is terug twijfel tussen ICC en ArtCube. Het ICC is redelijk
dicht bij de overpoort dus mensen kunnen weglopen voor eten
en om te feesten in de overpoort. De begroting voor de
ArtCube is in orde en de datum blijft hetzelfde. Normaal gaat
het galabal dus door op 4 maart in de ArtCube.

Delta
○
Openingsweek

Maandag op de openingsgoliarde komt er een skytracer op het
dak om volk te trekken. Maandag is er een promo van 2
cornets aan 3 euro. Dinsdag geven we pintjes aan een euro,
woensdag zijn er shotjes aan 1 euro, donderdag is er vodka
cola aan 3 euro. Dinsdag wordt er om 1 uur gestopt met de
actie van pintjes aan een euro maar sommigen willen dit heel
de nacht doen. We gaan erover stemmen. De stemming is
unaniem voor heel de nacht pintjes aan een euro. Er is het idee
om een Wakke Woensdag te maken en dan elke week een een
ander shotje uit te lichten en goedkoper te maken.
○

Delta en openingsfuif
Vorige vergaderingen is er beslist geweest dat Delta open
moet blijven tijdens de openingsfuif. Delta is van mening dat
ze liever niet willen opendoen dan. Het is nu al redelijk
moeilijk om medewerkers te vinden en er is toch geen cantus
gepland die dag. Er wordt gestemd en 23 van de 31 vinden
dat het café open moet zijn.

●

Cultuur
○
Stadsspel aka Crime Wave
Dit is een GPS-spel dat hopelijk iets aantrekkelijker is dan een
gewone stadswandeling die de voorbije jaren werd
georganiseerd. Het doel is om een misdaad oplossen mbv
spelletjes en raadsels.

●

Interne
○
Onthaaldag
Er is heel veel te doen op de onthaaldag van morgen. Interne
heeft papieren mee om iedereen met een shift te briefen. De
shiften zijn bijna allemaal volgeraakt en Interne is goed
voorbereid.
○

Onthaalontbijt
Het onthaalontbijt zal doorgaan de eerste maandag van het
academiejaar en er worden koffiekoeken en chocomelk
uitgedeeld.

○

Kick-Off Zwijnaarde
Dit gaat door de donderdag van de eerste week. Zoals vorig
jaar worden er gratis Bicky’s gegeven in Zwijnaarde voor de
leden.

○

PeMe-avond
Donderdag van de tweede week. Normaal gezien is dit een
populaire activiteit waar veel eerste- en tweedejaars op
afkomen. Er wordt terug gegaan naar het oude systeem om
groepen te matchen. Dat houdt dus in dat er 3 peters naar
voor gaan en de eerstejaars vragen mogen stellen aan hun en
daarna iemand mogen kiezen.

●

Recruitment
○
Recruitment Kick-Off
Dit is op 1 oktober, we hebben een viertal medewerkers
nodig. We vertrekken rond een uur of 10 en komen terug aan
in Gent circa 23u. Zoals vorig jaar gaan we terug karten. Dit is
exclusief voor vijfdejaars omdat het een vrij populair
evenement is en het gericht is op laatstejaars.

●

Secretaris
○
Lidkaartenverkoop
Vanaf volgende week start de lidkaartenverkoop in de plateau.
Er staat een shiftenlijst open samen met de cursusverkoop en
de ticketverkoop van de openingsfuif. Er staan nog veel
shiften open dus als iedereen eens kan kijken wanneer hij nog
een shiftje kan doen. Web/ICT geeft ook een korte presentatie
over hoe de registratietool voor de lidkaartenverkoop juist
werkt.
○

●

Openingsreceptie Delta
De openingsreceptie van Delta van maandag zal beginnen
rond 19. De Praesessen en Vice-praesessen van alle FK, HK
en SK kringen zijn uitgenodigd samen met de Gentse schepen
van feestelijkheden en nog wat partners van Delta zoals de
eigenaars, de drankenleverancier, ISS, Ugent,... Er wordt cava
en fruitsap gegeven. De medewerkers van VTK zijn ook
welkom vanaf 20u. Het praesidium wordt verwacht om 18:55
om een groepsfoto te trekken. Je bent best deftig gekleed,
een hemd en een jeansbroek volstaat.

IAESTE
○
National Meeting
We gaan met alle Local Committees samenkomen in Delta.
Vrijdagavond gaan we eerst vergaderen, daarna een leuk

feestje bouwen. De dag daarna gaan we weer vergaderen.
Delta merkt op dat als ze het cafe willen gebruiken er iemand
van delta aanwezig moet zijn. IAESTE mag wel het café
gebruiken als locatie zonder de taps te gebruiken.
●

Sport
○
Sport Kick-Off
De Sport Kick-Off gaat dit jaar door in de Magnelstraat, dit is
de straat aan de zijkant van de Plateau. Ze kunnen dit niet
voor de Plateau doen zoals de voorgaande jaren omdat ze nog
bezig zijn met de gevelwerken. De brandweer moet wel nog
altijd door kunnen maar dit zal normaal geen probleem zijn. Er
komen spacebikes, dat zijn speciale fietsen waarmee je in een
looping kan fietsen. Sport heeft nog een paar medewerkers
nodig om te helpen met de opbouw en de afbraak.
○

Initiatie polsstokspringen
We gaan dit jaar opnieuw een initiatie polsstokspringen doen
met Kevin Rans. Zijn voorwaarde was wel dat we achteraf met
hem gaan feesten.

○

Wakeboarden
We gaan met de trein naar Knokke om te gaan wakeboarden
in het Lakeside Paradise.

○

Oefenmatch voetbal
We organiseren een oefenmatch veldvoetbal om voetballers te
selecteren voor het IFT en IFK. Dit valt wel samen met
Streetsoccer van de VEK wat niet zo ideaal is.

○

VEK Streetsoccer
De VEK organiseert ook dit jaar hun Student StreetSoccer.
Als je zin hebt om mee te voetballen met de VTK-ploeg, stuur
dan een mail naar Sport.

6)Algemeen
●

Goedkeuren medewerkers:
○
Feest: Mirthe Vernijns -> OK
○
Feest: Elke Claeys -> OK
○
Cursus: Marie-Laure Heyndrickx -> OK
○
Recruitment: Ruben Vleurinck -> OK
○
Pers: Valerie De Naeyer -> OK

○
○
○
○
○
●

Pers: Yves Sagaert -> OK
algemene: Laura Vanmessem -> OK
Delta : Cedric Binst -> OK
Delta :Stefanie Leysen -> OK
Pers : Maarten Vandenabeele -> OK

Delta:
○
Shiftensysteem Delta
Er is altijd één iemand van het Delta-team aanwezig. Deze
wordt aangevuld met 3 anderen waarvan 1 praesidiumlid.
Delta is normaal open vanaf 21u, maar dit kan ook vroeger zijn
door cantussen. De eerste medewerker start om 21u, daarna
begint het praesidiumlid rond 23u (22u in eerste week) en de
laatste medewerker start om 24u. Als je je eerste shift in Delta
komt doen, kom je om 20u ipv 21u om je wat in te werken.
Morgen is er een algemeen infomoment voor medewerkers en
praesidium.
Afhankelijk
van
de
drukte
worden
medewerkers/praesidia naar huis gestuurd. Er wordt nog
opgemerkt dat eigenlijk iedereen die achter de bar staat een
moraliteitsattest zou moeten hebben maar dit is eigenlijk
praktisch onmogelijk.
○

Praktische regeling Delta
We gaan het eerste jaar de Delta niet verhuren aan andere
mensen omdat het bijhouden van het stockblad, de kassa en
dergelijke vrij ingewikkeld is. We bekijken in de toekomst wel
hoe en wanneer we dit wel gaan doen.

○

Gebruik logo
Delta moet nog zijn naam nog maken en bekend worden bij de
studenten. Het Delta-team stelt voor om het logo op alle
posters te zetten onder “sponsored by”. Er wordt duidelijk nog
eens gezegd dat het VTK-schild bedoeld is voor studentikoze
dingen en het VTK-logo voor meer professionele zaken.

○

Gebruik adres
Er wordt gevraagd om het juiste adres van de Delta te
gebruiken, namelijk Stalhof 17. Het postadres is zelfde
postadres als VTK, Plateaustraat 22 9000 Gent dus.

○

Delta en praesidium: Do’s en Don’ts
- Achter de bar komen: je komt nooit achter de bar behalve als

je shift hebt.
- Wc voor medewerkers: er is een medewerkerskot/WC. Deze
mag enkel gebruikt worden voor mensen die shift hebben. Het
is ook niet de bedoeling dat je de spullen van je vrienden daar
legt.
- Drank tijdens je shift: Je vraagt aan iemand van het
Delta-team achter de bar als je iets wilt drinken. Zij noteren
dit en geven dit op het eind van de avond in in de kassa omdat
anders de stock niet meer klopt. Er wordt opgemerkt dat je
ook gewoon kan turven op een kladblok, dan hoef je niet elke
keer iemand van Delta bij je te roepen.
- Praesidiumkast: Deze is bestemd voor rugzakken en jassen
van het praesidium. Elk praesidiumlid krijgt een sleutel. Ook
hier geldt de regel dat je enkel je eigen spullen in de kast legt
en niet die van je vrienden/vriendinnen.
- Glasverbod in Overpoort: Na 8u mogen we geen glazen
meer serveren in principe. Iemand van het Delta-team zal
meedelen op een gegeven moment dat er geen glas meer
gegeven wordt, respecteer dit dan aub.
- Goede huisvader: Delta is nog altijd het café van VTK dus je
mag altijd een oogje in het zeil houden en mensen eventueel
rustig aanspreken als ze de boel afbreken of roken binnen.
●

Sport:
○
Contract Escape Fitness
Sport had een contract met de Escape Fitness in Gent maar
dit contract gaat niet meer door.

●

Secretaris:
○
Cola-automaat
De cola-automaat is stuk op dit moment want de prijzen
moeten verhoogd worden maar hij geeft foutmeldingen. Er zit
ook een kolom geblokkeerd. Er komt binnenkort een
technieker langs.
○

7)Varia

Koffie-automaat
25 november gaat de koffie-automaat weg. Pieter wilt een
servieslade maken boven de gootsteen als de automaat weg
is. Dan kan daar al het bestek liggen en ook direct afgewassen
worden.

●

●

Luidsprekers Blauw
De mobiele luidspreker (aka de Marshall) is enkel om op verplaatsing
te gebruiken en niet om zo in blauw te zetten, hij staat nu terug in
rood.
Tent aankopen
We kunnen een tent aankopen van 3 op 6 meter om te gebruiken voor
activiteiten. We moeten wel eerst eens nadenken voor welke
activiteiten we ze gaan nodig hebben.

●

Poefen
Poefen uit de penninglade is vanaf nu enkel nog mogelijk vanaf 10
euro. Dit komt omdat de boekhouden ons per uur kost en hij het
kasblad, dat alle geldstromen van VTK bijhoud, lijntje per lijntje moet
controleren. Als je poeft komt er dus elke keer zo een lijntje bij en
heeft de boekhouder dus meer werk. Je kan altijd geld afhalen in
Delta. Uit kassa’s poefen gaat misschien ook afgeschaft worden,
sowieso mag je niet poefen uit activiteiten die nog moeten komen.

●

Luchtverfrisser 3.15
Het stinkt voor dood in 3.15, ook nog steeds na de kuisdag van
vandaag. Pieter gaat een luchtverfrisser kopen als hij naar Ikea gaat.

●

Gebruik vuilbakken blauw
Brecht merkt op dat de PMD-zakken vaak maar half worden gevuld.
Als de vuilbak vol is zet je hem ernaast en vul je hem verder op tot hij
helemaal vol is.

●

Tankkaart Q8
Door de opening van Delta zijn we nu ook lid van Horeca Vlaanderen.
Daardoor krijgen we een tankkaart bij Q8 waarmee we korting krijgen
Normaal is de regel dat je tankt met de VTKar als je brandstof minder
dan ¾ is. Er komt nieuwe regel dat als je een Q8 passeert, je er moet
tanken.

●

Nieuwe lamineermachine
De lamineermachine is kapot, we moeten een nieuwe kopen. We
kijken hier verder voor.

●

Drankleverancier
Er zijn 2 offertes aangevraagd om drank te bestellen voor activiteiten.
We moeten best wel heel het jaar de zelfde leverancier gebruiken.

●

Vergaderingen in Delta
We kunnen eventueel onze praesidiumvergaderingen in de cantuszaal
van Delta houden want daar hebben we meer plaats. Het is op deze
moment echt krap in VTK Groen. We hebben vroeger al eens
nagedacht over dit idee en we gaan dit eens testen met een PV later
op het jaar.

●

Adressen op deur VTK Blauw
Op dit moment hangen de adressen van alle praesidiumleden aan de
deur van VTK Blauw. Eigenlijk heeft dit weinig nut en sommigen
vinden dit niet zo leuk. Senne gaat dit aanpassen zodat enkel het
GSM-nummer er nog opstaat.

●

Inschrijvingen sportactiviteiten
Voor veel activiteiten die we als VTK organiseren zijn er vaak beperkte
plaatsen. Sport wil niet voor hun eigen activiteiten te hoeven
inschrijven omdat ze er zelf tijd in steken en ze het eigenlijk zelf
organiseren. Deze discussie is vorig jaar al gevoerd en we blijven bij
het standpunt dat er van elke post maar 1 iemand niet moet
inschrijven voor een activiteit.

●

Senseo in onderrood
Er staat een Senseo in onderrood. We kunnen deze in blauw zetten of
als manna-prijs weggeven. Er wordt beslist om hem in VTK blauw te
zetten. Je moet zelf de koffie-pads voorzien. ICT vraagt wel op te
letten dat je geen koffie morst op de computers en de schermen. Als
de koffie-automaat uit rood weg is kan de Senzo in rood gezet
worden samen met het servies.

●

Selectie YOLO-kolomité
Er komt een yolo-selectieproef. Pieter Christiaens zal de verkiezing
leiden.

●

Verjaardag Anne De Paepe
De rector wordt 60 jaar en het studentenblad Schamper wilt een
filmpje maken voor haar. Elke studentenvereniging mag meedoen en
moet dan een filmpje maken van 30 seconden. Wie wil hier met
meedoen en heeft een origineel idee?

●

Kargebruik BEST
Op dit moment betaald BEST gewoon een vaste vergoeding om de
VTKar te mogen gebruiken. Misschien moeten we een kijken of er

geen andere regeling mogelijk is adhv de kilometers die ze doen met
de kar. Er moet eerst eens duidelijk worden gekeken hoeveel BEST
met de kar rijdt.
●

VEK in Delta
De VEK is vorige week pinten komen drinken na hun vergadering.
Misschien moeten we een geste terugdoen door in de Yucca te gaan
drinken na onze vergadering. We gaan stoppen met de VEK te kloten
omdat we goed hebben samengewerkt met de opening van Delta dus
er worden geen doopopdrachten meer gegeven tegen de Yucca en de
VEK. Vanaf nu zingen we dus “De VEK is een vriendenkring”.

●

IVAGO-kaart
Er is sinds vandaag een IVAGO-kaart. Dus als je naar het
containerpark gaat, neem je deze kaart altijd mee dan wordt alles
achteraf gefactureerd.

