Praesidiumvergadering 3
Woensdag 22 september 2016

Te laat (verwittigd):
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Lise, Clara
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 9 oktober: PV4

2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● VTK naar Tomorrowland 16 (21/07-24/07)
Via Lise is een groepje van het praesidium naar Tomorrowland
gegaan. Er is een voorstel om dit jaarlijks te doen met VTK.
Er zijn ongeveer 15 geïnteresseerden, dus we zullen ons hier
verder voor informeren.
● Career&Development
○ Infomap + nieuw logo (zomer)
De investering omvat ook de nieuwe huisstijl.
Het was zeker de moeite waard. Het is mooi, professioneel en
werd met goede commentaren onthaald.
Er liggen boekjes in VTK Rood voor de geïnteresseerden.
○ Stand van zaken verkoop events/services (zomer)
Er zijn al ongeveer 45 bedrijven.
● FRiS
○ FRiS-overdracht (08/09)
Het FRiS-bestuur is ribbetjes gaan eten in de Amadeus. Ze
hebben mekaar goed leren kennen.
● Cultuur
○ Surfreis (09/09-18/09)
Het was niet zo een groot succes, slechts zeven inschrijvingen.
Daarom zal er volgend jaar misschien iets anders georganiseerd
worden.

● Interne
○ Bach Launch (19/09-21/09)
Er waren ongeveer 60 mensen, dus dat is zeer goed.
Bedankt aan het praesidium voor de hulp.
Er was veel ambiance en we hebben veel mensen kunnen
overtuigen om bij VTK te komen.
Interne zal nog een mail sturen waarop gereageerd kan worden
voor commentaar en tips voor volgende jaren.
Er is minder sterke drank gedronken en meer bier, wat positief
is, dus dit moet zeker meegenomen worden naar volgend jaar
toe.

5)Komende activiteiten
● Interne
○ Onthaaldag (23/09)
Dit is morgen.
De shiftenlijst is ongeveer volledig ingevuld en iedereen is op de
hoogte wat te doen. DLK wil ook komen helpen indien nodig.
De walkies zullen niet gebruikt worden. De groepsleider moet
na een postje wel steeds de volgende verwittigen.
Interne vraagt dat iedereen van het praesidium zijn VTK-polo
aandoet.
○ Onthaalontbijt (26/09)
We worden hiervoor niet meer gesponsord, maar gaan het toch
behouden. Het is dus een extra kost, maar is het wel waard.
Er moet gezorgd worden voor voldoende visibiliteit, dat het
duidelijk is dat het van VTK is.
○ Infoavond (03/10)
Dit is de vervanging van het peter- en metersysteem. Dit is
uitgelegd op de vorige PV.
De avond start in de Plateau, waar groepen zullen gemaakt
worden van eerste en tweede (of oudere-) jaars. Er zal ook een
uitleg gegeven worden over de intitiatiedoop. Nadien worden ze
getrakteerd in Delta. Er wordt dus geen bak bier meer
meegegeven.
Hierdoor liggen de groepen minder vast.
● Cursus
○ Cursusverkoop in Zwijnaarde (27/09)
Dit is nieuw dit jaar. Het is een test om te zien of er interesse is
naar komende jaren toe.
De zakjes worden klaargemaakt in VTK Pi en afgegeven in
Zwijnaarde.
Er moet nog reclame gemaakt worden via Facebook waar zeker

duidelijk vermeld moet zijn dat ze hun cursussen online moeten
bestellen. Er zijn nu mensen ingeschreven die nog geen
bestelling hebben geplaatst.
● Delta
○ Openingsweek Delta
Zondag is er receptie voor alle kringen die al in Delta gecantust
hebben, medewerkers en praesidium.
Maandag is het goliarde en is er de Sour-actie.
Woensdag is het Student Kick-Off. Om 12u is er een
photoboot, waar reclame zal gemaakt worden voor Delta en
VTK (o.a. de openingsfuif). In Delta is er het
drieverdiepenfeestje.
Donderdag is het I love Delta, een technofeestje.
De shiftenlijsten zijn aangemaakt. Er zijn nog mensen nodig
voor aan de deur en het podium (zowel woensdag als
donderdag). Aan de deur willen ze enkel praesidium, aan het
podium mogen ook gewone medewerkers.
○ Openingsreceptie
○ SKO actie
● Career&Development
○ Reclamecampagne C&D activiteiten (september)
- Cartoon
De eerste cartoon staat al online, de tweede is ook al klaar
en de derde zal gelanceerd worden in de openingsweek.
De cartoons gaan over Mr Career en Mr Development, die
activiteiten doen.
Leuke ideeën mogen doorgestuurd worden.
- Flesjesopener met logo
- Flyer
Er wordt gevraagd om de pagina te liken en te delen in de groep
van je richting.
Momenteel wordt er gefocust op burgies en archies, op langere
termijn kunnen de industriëlen er ook bij komen.
○ Orientation Day (03/10)
Het laatste bedrijf heeft toegezegd en het evenement staat
online.
● Sport
○ Sport Kick-Off (27/09)
Het zal dit jaar plaatsvinden voor de Plateau, dus hopelijk komt
er veel volk.
Er zal een rodeo-voetbal, een kicker, pingpongtafel en tap zijn.
Misschien worden ook de zetels uit Blauw gebruikt.

Op de kuisdag zijn oude truitjes gevonden, die opgehangen
zullen worden.
Er wordt gevraagd wie wil helpen opbouwen om 8u. De rodeo
wordt namelijk geleverd, de tenten moeten opgezet worden en
eventueel moet de politie gebeld worden om auto’s weg te
slepen.
De vergunning is nog niet ok, maar dat was vorig jaar ook pas
de dag nadien in orde.
○ Oefenmatch voetbal (03/10)
Dit vindt plaats op de Blaarmeersen.
C&D merkt op dat dit samenvalt met Orientation Day.
○ Oefenmatch volleybal (03/10)
Er is een nieuwe coach voor volleybal meisjes, nl. de vice.
○ Wakeboarden (06/10)
Dit is de dag na de openingsfuif, ideaal om te ontkateren.
Ze zullen met de trein gaan; er is een wagon gereserveerd.
Zondag openen de inschrijvingen.
● Feest/Schachtentemmer
○ Openingsgoliarde (26/09)
Het wordt een Cornet-feestje. Feest is nog ridderkledij aan het
regelen.
Er zal rondgegaan worden met shotjes, de mensen moeten
entertained worden.
Feest zal in de lounge zitten om de bonnetjes uit te delen aan
de leden. Hier is meer plaats, er zal ook informatie gegeven
worden over de initiatiedoop. Omdat dit niet direct duidelijk is
voor bijvoorbeeld eerstejaars, wordt gevraagd dat interne dit
zegt in de presentatie maandagochtend en dat het vermeld
wordt op het Facebook-evenement.
○ Openingscantus (27/09)
Het praesidium wordt opgeroepen om te komen, want zij
brengen altijd sfeer op een cantus.
Er zal een aanwezigheidslijst van het praesidium bijgehouden
worden om op het einde van het jaar te kunnen zien wie te
weinig komt en die dan te straffen. Wordt dit dan ook
toegepast voor supporters op sportwedstrijden?
Het zal een standaard cantus zijn. Hopelijk komt er veel volk.
○ Rad van fortuin goliarde (03/10)
Je zal €2 moeten betalen om te draaien aan het rad en je kan
een pintje, een meter, een cocktail, zware bieren,... winnen.
BEST heeft een rad dat gebruikt mag worden als ze het niet
kapot maken.

○ Voordoop (04/10)
Dit valt vroeger dan anders door de initiatiedoop. Hierdoor
kunnen de (pas)gedoopten direct de eerstejaars aanspreken en
uitleg geven over de doop op de initiatiedoop.
Inhoudelijk verandert het niet echt.
Hopelijk zal er veel niet-gedoopt praesidium aanwezig zijn. Op
het praesidiumweekend zullen ze wel overtuigd worden.
De schachten moeten het geld dat hun meesters betalen niet
terugverdien. De meesters kunnen hun Delta-bonnetjes met
korting kopen als hun schacht wint. Er kan maximum €50
terugverdiend worden. Je koopt dus gewoon bonnen en krijgt
er een gratis schacht bij.
De eerste donderdag zal er een vergadering gehouden worden
met
de gedoopten voor ideeën voor week- en
groepsopdrachten.
De gebruiksweek zal lopen tot 12u ‘s middags de dag voor de
doop. Nadien moeten de schachten helpen op het pokertornooi
zodat praesidium zelf ook kan spelen.
De doop en doopcantus zullen op dezelfde manier verlopen als
de voorbije jaren.
○ Openingsfuif (05/10)
Feest vraagt om vrienden uit te nodigen voor het
Facebook-evenement. Je omslagfoto veranderen mag ook
altijd. Liken helpt ook al om het meer in het nieuwsoverzicht te
krijgen. Dit geldt algemeen voor Facebook-evenementen.
Er zijn al veel geïnteresseerden op Facebook.
Praesidium kan kaarten reserveren via mail; hier zal een thread
voor opgestart worden.
○ Doop (13/10)
○ Initiatiedoop (17/10)
De eerste initiatiedoop zal een dropping zijn.
De eerstejaars verzamelen in de Therminal. Hier zal een
voorstelling gegeven worden over de doop en VTK.
Vervolgens zullen ze hun GSM moeten afgeven, verdeeld
worden in groepjes en geblinddoekt worden.
Ze krijgen per groepje een goedkope GSM mee, via dewelke ze
opdrachten krijgen tijdens de tocht.
Nadien zullen ouderejaars hen staan opwachten. Dit worden
dan hun peter/meter.
Schachtentemmer vraagt om de inhoud van deze activiteit nog
geheim te houden.
Als eerstejaars naar (meer dan) twee activiteiten per semester

komen dan krijgen ze in het tweede semester op de eerste
activiteit een lintje als ze dat willen. Dit zullen dezelfde lintjes
zijn als van de schachten.
● Vice
○ Praesidiumweekend (30/09-03/10)
De locatie is nog geheim. De prospectie was leuk.
Iedereen gaat mee. Er zal nog een mail gestuurd worden met
wat je moet meenemen.
Iedereen moet een kinderfoto doorsturen ten laatste donderdag
om 12u.
Je spreekt per groepje zelf af wanneer je vertrekt. Als je wil
wisselen van auto mail je naar de Vice.
○ Infomoment medewerkers (05/10)
De Vice zal de presentatie zelf samenstellen, dus als er iets
belangrijks is voor jouw post dat er zeker moet instaan, laat dit
dan weten.
Probeer zelf ook mensen te overtuigen om medewerker te
worden (van je post of algemeen).
● BEST
○ Motivation Weekend (07/10-09/10)
Het was een leuk weekend in Brugge.

6)Algemeen
● Sport
○ Skicrew
De skicrew is een groepje van drie mensen die de reis
organiseren (prospectie hoort daar bij) en zelf gratis mee
mogen. Eén van hen is iemand van Sport, dus er moeten nog
twee mensen gezocht worden. Dit moet niet noodzakelijk
praesidium zijn.
Geïnteresseerden moeten een mail sturen naar Sport. Zij zullen
dan twee personen kiezen.
“Je moet niet kunnen skiën, maar après-skiën.”
● FRiS
○ Onderwijsevaluaties worden verplicht
De onderwijsevaluaties zullen op alle faculteiten verplicht
worden. Dat zal niet meer voor dit academiejaar zijn; ze zijn het
systeem nog aan het uitwerken en dit kan nog even duren, dus
ten vroegste volgend academiejaar zal dit erdoor komen.
Als sanctie voor wie dit niet doet, zal Minerva afgesloten
worden.
● Secretaris
○ Shiften lidkaarten

●

●

●

●

Alle archies krijgen een nieuwe lidkaart (van DLK), dus vraag dit
altijd na.
Voor nieuwe leden heb je hun IDkaart nodig, voor reeds
bestaande leden hun oude lidkaart. Vergeet niet op elke lidkaart
(nieuw of bestaand) een stickertje te kleven.
○ Registratietool (Web&ICT)
Career&Development
○ Korte schets jaarverloop
- Orientation Day (03/10)
Er komen twee sprekers. Nadien is er een panelgesprek met
vijf bedrijven uit verschillende sectoren.
- Development Day (11/10)
Er zullen workshops, lezingen en mock-interviews doorgaan.
- Sector Days (18/10-17/11)
Hier leer je de bedrijven op een informelere manier kennen.
- Internshipfair (29/11)
- Jobfair (28/02)
- Development Courses (07/03-21/03)
Gedurende drie weken zal er één avond een workshop
gegeven worden.
○ Besluit logo, infomap
De site komt normaal gezien zondag online.
Er zijn nu nog twee parallelle Facebook-sites, maar die van
Recruitment zal verdwijnen.
PR
○ Uitdelen kortingskaartjes Go Sport bij lidkaartenverkoop
Dankzij een deal met Go Sports zullen er fietsen zijn op de
12urenloop en kunnen we kortingskaartjes uitdelen bij de
lidkaartenverkoop.
Pers
○ Goedkeuren medewerkers
- Renee Coryn (al gestemd)
- Jarne De Waele
- Ruben Waeytens
Via stemming allemaal goedgekeurd
BEST
○ Medewerkers goedkeuren
- Vincent Henau
- Karim Zegagh
- Nadine Smit
- Margot Pinson (al medewerker)
- Stephanie Van Laere (al medewerker)

Via stemming allemaal goedgekeurd.

7)Varia
● Facturen aanpassen in admin (Joren)
Kom niet aan facturen in de admin, enkel via praesidiumtools, anders
loopt alles vast.
● Goedkeuren GrooveX feestje 11/11 (Cedric)
Dit was vorig jaar een groot succes. Het is niet privé, Delta is open.
Iedereen is welkom.
Dit werd unaniem goedgekeurd via stemming.
● Feestje in Delta
Je kan enkel een feestje geven voor jezelf, niet voor iemand die je
kent. Je krijgt dan 10% korting op drank.
Dit moet altijd goedgekeurd worden op een PV.
● Jaarlijkse introductie tot boekhouden en financiën
Lees de mail die Penning gestuurd heeft!
Vink nooit het vakje BTWplichtig aan.
De boekhouder heeft voorgesteld om op het einde van het jaar uitleg
te geven over boekhouden voor de geïnteresseerden.
● Algemene bannerfoto VTK-site (Dries)
Als je voor een activiteit nog geen foto hebt gekozen, staat er nu een
som. Het voorstel is om hier het VTK logo voor te gebruiken.
Dit was al gepland, Web had nog geen tijd om dit te doen, maar het
komt in orde.
● Vervanging koffie-automaat? (Nick)
Als er geen vervanging komt, moet het gat dichtgemaakt worden.
● 3.15 gekuist
Er was veel vervallen.
In de zomer is er niemand, het raam is toe waardoor het er warm
wordt.
Kijk eerst eens in 3.15 voor je naar de winkel gaat voor een activiteit.
Stuur dan een mail naar Penning (de thread is al doorgestuurd). Je
zoekt op hoeveel het kost (Colruyt, Collect&Go) en Penning boekt
dit dan in.
● Flyeren
Flyeren op openbaar domein moet aangevraagd worden. In de Brug
mag wel (als je binnen staat!).
● Koppen Blauw
Alle koppen uit Blauw zijn afgewassen. Neem de jouwe eruit voor
maandagavond, anders gaat hij weg.

