Praesidiumvergadering 4
Zondag 4 oktober 2015

Te laat (verwittigd):
Te laat: Joris, Björn
Afwezig (verwittigd): Tom
Afwezig niet verwittigd:
GSM: Hanne, Christophe

1)Datum volgende PV
Zondag 18 oktober

2)Mededeling van de voorzitter
“Kneukeltje voor feest en openingsfuif”
“Kneukeltje voor de opening van Delta en iedereen die geholpen heeft en
zich vrijwillig heeft ingeschreven voor shiften in Delta”

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
●

Delta
○
Openingsweek Delta
De openingsweek van Delta was een groot succes, het was
elke avond dikke sfeer en veel volk. De avond van de opening
waren er wel problemen met de elektriciteit maar dat is juist
op tijd opgelost geraakt.
○

Cornetpromo’s
De Cornetpromo van 2 Cornets voor 3 euro was een enorm
succes. De maandag daarna was het weer een groot succes
dus ze gaan deze promo zeker nog doen de komende weken.
We hebben niet veel marge op een Cornet tijdens de promo
dus zeggen we best na 15 bakken dat ze op zijn anders blijft
iedereen heel de avond Cornet drinken. De bedoeling van een
promo is nog altijd om volk te trekken. We kunnen eventueel

wel de promo gewoon stoppen om 1u zodat deze enkel voor
onze leden is en niet voor de mensen die gewoon komen
feesten. Dit kan dan aangekodigd worden via Facebook want
anders gaan de mensen teleurgesteld zijn. Een andere
mogelijkheid is om elke maandag 15 bakken in te slaan en dan
Cornet te geven tot het op is. Op een normale avond zit je met
15 bakken normaal wel save. Er wordt beslist dat we voor dit
laatste scenario kiezen en dus gewoon verkopen tot de Cornet
op is. Als de promo een succes blijft en we nog een paar
weken uitverkocht zijn, kunnen we dit wel veranderen.
○

Wakke Woensdag promo’s
Het concept van Wakke Woensdag is dat er elke week een
shotje in de kijker wordt gezet en goedkoper wordt
aangeboden. Wakke Woensdag gaan we zeker ook behouden
omdat dit over het algemeen veel succes had. De eerste week
was dit Tequilla wat vrij veel verkocht is en de tweede week
was dit rode vodka. Deze promo had iets minder succes maar
dit kan aan de advertasing liggen. We gaan een
televisiescherm en/of een krijtbord hangen zodat het
duidelijker is wat de promo van de avond is. Klaas merkt op
dat de limoentjes snijden voor de Tequilla vrij tijdrovend is. Hij
gaat eens kijken voor een machine dat limoentjes snel kan
snijden want blijkbaar heeft de Yucca dat ook. De
shotjesglazen zijn op dit moment 2cl maar sommige mensen
vinden dat te klein. 3cl bekertjes zijn moeilijk te vinden dus dat
is niet echt een optie. Delta gaat nog eens bekijken hoe ze dit
gaan oplossen. Eventueel de prijs verlagen of verder zoeken
naar geschikte bekertjes.

○

Troela Thursday
Donderdag was het Troela Thursday. Dit was niet zo’n succes.
Dit komt misschien omdat veel mensen Troela nog niet kennen
dus volgende week komt er weer zo een promo om het
bekender te maken.

○

Wodka + fris promo
Er is meer wodka ingeslagen dan er verkocht is. We kunnen de
overschot verkopen als shotjes. Idee voor een iets chiquere
promo: whisky aanbieden. Een gin-tonic promo zou ook
redelijk goed werken. Er wordt nog opgemerkt dat de promo’s
op Facebook meer moeten geliked worden door het

praesidium. Alleen zo komt deze post op hun tijdlijn.
○

●

Evaluatie barshiften
We halen op dit moment veel te weinig pinten uit onze tap.
Dus er wordt een tapcursus georganiseerd. Probeer er zelf
ook op te letten. Als er overschotjes blijven staan, drink deze
dan zelf eerst op i.p.v. een nieuwe pint voor jezelf te tappen.
De medewerkers moeten ook iets vriendelijk zijn naar de
klanten toe. Werkt liever rustig dan gestresseerd achter de
bar staan want dan maak je fouten en komt er kassaverschil.
De avond van de openingsfuif was geen succes, mensen
kwamen wel kijken of er volk was in de Delta maar dan waren
ze terug weg omdat er bijna niemand zat. We moeten over het
algemeen proberen om meer startvolk te krijgen in het café.
We kunnen dit doen door promo’s of door andere kringen toe
te laten hun club- of kringavond in Delta te doen. In de zomer
is hierover gestemd maar we gaan dit nu herstemmen omdat
we nu een beter idee hebben wat er mogelijk is en wat niet. Er
wordt nog opgemerkt dat de andere kringen sowieso een
andere deadline krijgen om het café te reserveren zodat eigen
postjes eerst de kans krijgen om een datum te reserveren voor
een activiteit. Deze deadline wordt op de volgende PV beslist.
We stemmen dat vanaf week 3 we ander kringen onbeperkt
gaan toelaten in het café als er niets gepland is van VTK.

Feest
○
Onthaalnacht
Dit ging door de vrijdagavond na de onthaaldag en er waren
een 10 à 15 eerstejaars. Dit is niet overdreven veel maar het
was leuk en gezellig.
○

Openingsgoliarde
De eerste goliarde van het semester heeft heel veel
eerstejaars getrokken. Er zijn 300 mensen gescand waarvan
70 eerstejaars. Voor de rest was het een goed feestje.

○

Openingscantus
Er was veel volk maar we hadden meer volk kunnen binnen
krijgen als we niet met een inschrijvingslijst hadden gewerkt.
Nu schreven mensen zich in maar door de zware eerste week
kwamen ze niet meer af. We hadden ook geen bezoekende
kringen omdat ze dachten dat het een gesloten cantus was. In

de toekomst gaat feest waarschijnlijk niet meer met een
inschrijvingslijst werken. Feest wilt nog meedelen aan het
praesidium dat als je je schrijft je best ook wel afkomt, anders
is dit een fout signaal naar de leden toe.

●

○

Ochtendcantus
Dit was een epische cantus, ze we waren maar met 12 man
maar er is toch een half vat opgedronken.

○

Bierolympiade
Niet zo’n succes want er waren maar 2 deelnemers, Augustijn
en Boone. Interne heeft de overschot van de Bicky’s van de
Zwijnaarde Kick-Off gebracht waardoor er nog wat volk is
afgekomen.

○

Oude roldersgoliarde
Speciaal
georganiseerd
om
de afgestudeerden en
oud-VTK’ers te laten kennismaken met Delta. Het was een
heel toffe avond met vrij veel volk. De oude foto’s en posters
in de cantuszaal waren mooi.

○

AA goliarde
Was een groot succes en het was een heel leuk concept met
de enveloppen. Ze waren wel heel snel op dus misschien naar
volgende editie toe met meer enveloppen werken. Delta merkt
ook op dat er toen niet zo goed gecommuniceerd is naar hen.

○

Openingsfuif
Het was een van de goedkoopste openingsfuif in jaren. Omdat
de Vooruit verbouwd had en zelfs nog niet helemaal af was,
waren er wat extra uitdagingen. Er was geen voortoog meer
waardoor we nieuwe tapmethodes moesten verzinnen maar
we hebben dit goed opgelost. We kunnen nog meer kaarten
verkopen omdat de zaal groter geworden is. Er is minder
drank verkocht maar wel veel meer witte wijn wat wilt zeggen
dat we extra veel vrouwen binnen hebben gehad. De happy
hour heeft wel veel volk kunnen lokken in het begin.
Sommigen vonden DJ KRist’f ook niet zo goed.

Cultuur
○
Stadsspel (Crime Wave)
Dit was het stadsspel waarbij je een moord moest oplossen

mbv een gps. Het evenement was volzet en het was zeer leuk
maar wel redelijk duur.
●

●

Interne
○
Onthaaldag
De onthaaldag is supervlot verlopen. Er waren wel wat archies
en een VEK’er die verloren gelopen waren. Zoals elk jaar lopen
de eerstejaars weg vanaf dat ze hun lidkaart hebben maar dit
is vrij moeilijk tegen te houden. De faculteit wilt ook extra
dingen in het onthaalcivielke zetten, Interne bekijkt dit verder.
○

Kick-Off Zwijnaarde
Er zijn gratis Bicky’s gegeven in Zwijnaarde. In tegenstelling
tot vorig jaar was er geen Spacerack maar dit is echt wel
overbodig. Er zijn veel Bicky’s verkocht, de overschot is
Interne nog gaan weggeven voor Delta. Misschien moet er
volgend jaar wel een croquemachine voorzien worden om de
broodjes te roosteren. Er zijn veel positieve reacties gekomen,
er zijn zelfs mensen lid geworden om gewoon bicky’s te
kunnen eten. Interne heeft dus zelf een tentje om te gebruiken
op activiteiten blijkbaar dus als je het wilt gebruiken moet je
maar mailen naar hen.

○

PeMe-avond
De Peter- en Meteravond was een heel groot succes. Er
waren 28 groepen van 5 petekindjes wat heel veel is. Interne
zit dus wat over hun begroting door de grote opkomst.
Achteraf zijn er toch heel wat groepjes naar Delta gekomen.

○

Presentaties/Manna
Interne vraagt of er opmerkingen zijn over de presentaties in
het begin van de week en de Manna’s. De E-manna is anders
tegenover de voorbije jaren. De driehoekjes zijn mooi maar
soms overheersen ze over de tekst. Dit is ondertussen al
aangepast.

IAESTE
○
National Meeting
De National Meeting is goed verlopen. IAESTE had vrijdag een
vergadering in de cantuszaal van Delta. De lokale afdelingen
van Brussel en Leuven waren er ook. IAESTE heeft veel
geleerd van deze meeting en het was zeer nuttig om eens met

de andere afdelingen te praten. Ze hebben de cantuszaal
proper achter gelaten en hebben er niet geslapen.
●

●

Secretaris
○
Openingsreceptie
Buiten het probleem met de elektriciteit is alles goed verlopen.
Alle 60 flessen cava zijn uitgeschonken. De aanwezige kringen
en clubs waren enthousiast. De schepen van de stad Gent die
we uitgenodigd hadden was wel weg nog voor de officiele
opening maar dit was niet echt een probleem. Seba heeft
gewoon een speech gegeven en een lint doorgeknipt dat voor
de tap gespannen was.
○

Lidkaartenverkoop
De shiften van de lidkaartenverkoop zijn niet vol geraakt maar
dit is niet echt een probleem geweest omdat het buiten de
eerste twee dagen nooit echt druk is geweest. Er wordt
opgemerkt dat we misschien de tickets van de openingsfuif
samen met de cursussen kunnen verkopen maar dit is vrij
omslachtig omdat veel mensen gewoon cursussen willen
zonder ticket en andersom. Nu stonden er de eerste 2 dagen 2
aparte tafels voor ticketverkoop en lidkaartenverkoop maar
volgend jaar moeten we deze misschien tegen elkaar zetten en
kunnen we met 3 medewerkers werken ipv 2 keer 2
medewerkers.

○

Kuisdag
Er zijn een aantal dingen weggegooid die niet weggegooid
mochten worden. De jaarboeken zijn weg en er is een trui
verdwenen. Er moet volgend jaar beter opgelet worden op wat
wordt weggegooid.

Cursus
○
Boekenverkoop
Ook hier zijn niet alle shiften opgevuld geraakt. Er waren
problemen met de leveringen voor de tekenpaketten waardoor
ze niet op tijd klaar waren. Sommige proffen hebben nooit
gereageerd op de mail van Cursus of ze hun cursussen willen
verdelen via VTK. Maar nu verwachten deze proffen wel dat
VTK dit doet. Er wordt nog opgemerkt dat de cursusdienst
wat weinig open was de vorige week. Vooral in de avond zou
het meer open mogen zijn.

●

Sport
○
Sport Kick-Off
Het was zeer slecht weer tijdens de Sport Kick-Off waardoor
er weinig mensen zijn afgekomen. Maar het was wel leuk en
ze hebben toch wel veel sporters kunnen opschrijven. De
Spacebike was een goede aandachtstrekker die we zeker
konden gebruiken door de slechte locatie.
○

Polsstokspringen
Het was polsstokspringen was dik in orde, er is maar 1 iemand
op zijn gezicht gevallen. De prijs voor de leden was evenveel
als de niet-leden, dit mag een groter verschil zijn omdat we
deze activiteiten eigenlijk organiseren voor de leden.

○

Wakeboarden
Het was een toffe activiteit, de baan in Lakeside Paradise was
wel niet meer exclusief voor ons omdat dit anders veel meer
geld zou kosten.

○

Oefenmatch veldvoetbal
Er was een goede opkomst op de oefenmatch. Sport gaat nu
een selectie maken van 20 mensen zodat ze een goede ploeg
kunnen samenstellen.

○

VEK Student Street Soccer
Er waren veel geblesseerden maar we hebben ons toch goed
kunnen amuseren. Stijn heeft zeer agressief gespeeld en we
komen op TV, geslaagde activiteit dus!

●

Recruitment
○
Recruitment Kick-Off
Er was een mindere opkomst dan verwacht, het viel slecht
voor veel mensen. Volgend jaar moeten we meer belegde
broodjes voorzien. Er is veel vraag van bedrijven om aan de
Kick-Off te mogen meedoen. We moeten misschien de
Kick-Off vervangen door Kick-Offs voor de verschillende
richtingen want als we ons niet beginnen specifieren op de
verschillende richtingen worden Poutrix en dergelijke groter
dan ons.

●

BEST

●

○

BEST Summer Tales
Dit was een infoavond voor de BEST courses, er werd
praktische informatie geven en er kwamen mensen spreken
over hun ervaringen van op de BEST courses.

○

Motivation Weekend
Dit was de kick-off voor de interne werking van BEST. Er zijn
een aantal trainingen geweest ivm netwerking, hoe je omgaat
met bedrijven en dergelijke. BEST heeft een tiental nieuwe
mensen kunnen aantrekken, het was dus een succesvol
weekend.

FRiS
○

Bezoek SWOP-week
FRiS is langsgegaan bij FRiS van geneeskunde. Ze hebben in
de Ardennen gezeten en ze hebben daar vergaderd. Het was
heel plezant en ze hebben heel veel opgestoken van elkaar. Ze
willen dit in de toekomst nog doen.

5)Komende activiteiten
●

Feest
○
Gokgoliarde
Komende maandag is het Gokgoliarde. Het concept is dat als
je je bonnetje komt halen je een getal mag zeggen, daarna
gooi je met de dobbelsteen. Als je het getal gooit dat je zei
krijg je een extra bonnetje en daarna mag je met 3
dobbelstenen gooien, als je dan 645 gooit komt er een gratis
vat.
○

Beiaardcantus
Er zijn op dit moment 35 betaalden voor de Beiaardcantus

○

Bierfietsen
Het bierfietsen is volledig geregeld, feest moet met de
bierfiets rijden maar zoekt nog barmannen en eventueel
chauffeurs omdat ze zelf niet willen rijden.

○

Jaardrinkgoliarde/wibagoliarde
Dit is een klassieke goliarde. De eerstejaars krijgen een extra
bonnetje. Normaal wordt de tussenstand geprojecteerd maar
dat gaat nu niet omdat er nog geen scherm of projector is in
Delta, Feest zoekt nog naar een oplossing.

○

Voordoop
We gaan de schachten eens goed kapot maken, alles loopt
volgens plan.

○

Deltaparty/3tobeFree
Waarschijnlijk gaat Feest een ballenbadfuif geven. Delta is
helemaal gereserveerd door Feest zodat ze ook de kelder
kunnen gebruiken.

○

Doopvergadering
Er wordt een doopvergadering georganiseerd om te
brainstormen over opdrachten voor de schachten. Dit gaat
door
in
rood maar valt wel samen met het
medewerkersmoment in Delta.

○

Galabal
Het galabal gaat nu officieel door in de ArtCube. Op dit
moment bekijken ze vooral de catering en de affiches want dat
is het meest dringend.

●

Web/ICT
○
Codesprint 1
Web en ICT vraagt om issues door te sturen voor donderdag.
Er zal eten en drank zijn.

●

Cultuur
○
Pokertoernooi
Het pokertoernooi valt samen met CV-schrijven wat jammer
is. Nog niet alle shiften zijn nog opgevuld geraakt, zeker voor
de dealers worden nog mensen gezocht. Je kan na het
CV-schrijven nog afkomen om te komen helpen.
○

Workshop Burlesque
Er zijn 15 van de 20 plaatsen volzet voor de moment.

○

Escape Room
Dit gaat volgende week woensdag door. Het is de bedoeling
dat je ontsnapt uit een ruimte adhv spelletjes en
samenwerking. Er zijn 5 groepen van 6 personen, morgen om
19u gaan de inschrijvingen open.

●

Recruitment
○
Workshop CV-schrijven
Er is uiteindelijk een bedrijf gevonden dat de workshop wou
geven. Er kan wel maar 1 iemand de feedback geven dus dat
komt naar dat er maar 10 CV’s feedback gaan krijgen.
Recruitment is nog op op zoek naar bijkomende mensen die
feedback gaan geven zodat er extra CV’s behandeld kunnen
worden. Er is voorrang voor de laatstejaars want de eerste
masters kunnen dit volgend jaar nog doen.

●

BEST
○
BEST/IAESTE cantus
BEST en IAESTE gaan donderdag samen cantussen in Delta.
Ze hopen op een dertigtal aanwezigen, het praesidium is ook
uitgenodigd. De cantus zal beginnen rond 8u.

●

Pers
○

●

Kommaneuken 1
Het eerste Civielke zal gekommaneukt worden op woensdag 7
oktober om 6u in groen, iedereen is welkom om te helpen.

Sport
○
Oefenmatch minivoetbal, basketbal en volleybal
Deze oefenmatchen gaan volgende week en binnen 2 weken
door om een goede ploeg te kunnen samenstellen.
○

Voorronde IFT voetbal
Het is belangrijk dat we deze voorronde goed doorkomen.

●

PR/Externe
○
Update @ Campus
Update @ Campus gaat komende dinsdag door. Dit is een
zeer ongelukkige avond door het samenvallen met de
pokeravond en het CV-schrijven. Er gaat een receptie zijn voor
ongeveer 450 mensen. Anna heeft 4 mensen nodig van 19u
tot 24u om wat te helpen met de receptie en de bar.

●

Praeses & Vice
○
Praesidiumweekend
Volgend weekend is het praesidiumweekend. Het gaat heel
leuk worden en je hebt alles nodig van het lijstje. Seba
bevestigt dat de onesies het weekend zullen overleven. Op dit

moment hebben we nog niet genoeg auto’s om met allemaal
op de bestemming te geraken. Pieter heeft wel een auto maar
mag er zelf niet mee rijden van zijn mama.
●

FRiS
○

Onderwijsevalutaties
Michiel gaat zagen en Facebook volspammen want het zijn
weer onderwijsevaluaties. Dit is super belangrijk voor de
faculteit en de proffen, er wordt chocolade uitgedeeld aan
degenen die hun onderwijsevaluaties ingevuld hebben.

6)Algemeen
●

Goedkeuren medewerkers
○
Delta: Charlotte Truyens -> oke
○
Delta: Katrijn Van Lierde -> oke
○
Delta: Basile Van Weyenberg -> oke
○
Pers: Ann-Sophie Bracke -> oke
○
Cultuur: Remi Delanghe -> oke
○
Cultuur: Astrid De Cock -> oke
○
BEST: Simon Neuville -> oke
○
BEST: Maarten Velghe -> oke
○
BEST: Joren Meeusen -> oke
○
BEST: Laurens Van Daele -> oke

●

Delta
○

Openen op zondag
Delta wil eens openen op zondag, ze willen er dan een rustige
avond van maken met andere muziek dan wat er door de week
wordt gedraaid.

○

Poefen in Delta
Penning merkt op dat er dus niet uit de kassa van Delta mag
gepoeft worden omdat dit een andere vzw is. Er is bancontact
in Delta dus je kan er altijd geld afhalen.

○

Afval van Delta
Er is heel veel afval in Delta en Ivago komt niet vaak genoeg.
Dus is er de oproep van Delta om afval mee te nemen als je
met de VTKar rijdt. Bel dan even naar iemand van Delta en
kom even langs om wat afval mee te nemen.

●

FRiS
○

○

●

●

Sport
○

Feest
○

Nieuw FRiS-logo
FRiS heeft een nieuw logo, het is mooi.
Officieel: Aeyels geeft geen SySi meer
Aeyels geeft nu officieel geen SySi meer, de decaan heeft het
vak overgenomen nu. Aeyels is nog niet helemaal met
pensioen want hij blijft nog een ander vak geven.

Skireis/Skikot
Donderdag was er een vergadering met Skikot over de skireis
in de lesvrije week. Sport gaat de inschrijvingen zo snel
mogelijk open zetten voor de snelle beslissers. Er komt ook
nog een info-avond met mensen van Skikot zelf zodat je
vragen kan stellen aan hen. Sport deelt nog mee dat er 5 man
mee mag naar Landgraaf met skikot.

Inkom Delta feestje
In het verleden hebben we gezegd dat er geen inkom mag
gevraagd worden in Delta. Dus nu zouden we een
uitzondering kunnen stemmen voor het Deltafeestje van
binnen 2 weken. Er wordt unaniem gestemd dat Feest inkom
mag vragen op hun ballenbad/3tobeFree-fuif. Deze
uitzonderingen zullen in het vervolg per activiteit gestemd
worden.

7)Varia
●

Mobiliteit van de Marshall speaker
De Marshall speaker moet gewoon in VTK rood staan voor als je hem
wilt meenemen op activiteiten.

●

Gebruik sleutel Blauw en kast Delta
De deuren van onze lokalen staan heel vaak open terwijl er niemand is
en de praesidiumkast in Delta is al een paar keer ongesloten
achtergelaten. Probeer er op te letten dat als je hem sluit hij goed in
het slot zit Je krijgt maar 1 sleutel, dus als je hem kwijt bent, heb je
pech. Er worden ook geen kielen erin gestoken want dit stinkt enorm.

●

Activiteiten in de Koerant

DLK vraagt of ze onze activiteiten in hun Koerant mogen zetten. Zij
willen dan ook dat wij hun activiteiten in de Manna zetten. Maar onze
Manna staat nu al vol dus dit gaat moeilijk worden. We moeten wel
met andere kringen blijven overeen komen. Anna gaat dit verder
afhandelen.
●

Opmerking bij aanvullen activiteiten op Google Calender
Als je ziet dat er al een activiteit gepland staat, mail je best even naar
de post in kwestie. Dit om samenvallende activiteiten in het vervolg te
vermijden.

●

Afterwork party oud-leden
Veel oud leden vonden de oude roldersgoliarde heel leuk. Misschien
kunnen we in samenwerking met AIG een soort Afterwork party geven
in Delta elke semester.

●

Visitekaartjes
Vroeger hadden ze visitekaartjes voor het praesidium. Recruitment en
PR & Externe gaan dit verder bekijken want dit is wel een goed idee.

●

Verloren voorwerpenkast
Alle verloren voorwerpen komen in de kast in de gang van Blauw. Vice
wilt dit allemaal wel bijhouden. Hij gaat wel een oplossing bedenken
voor het feit dat nu iedereen in die kasten kan.

●

EHBO-kistje
Vanaf nu kan je via het FK een EHBO kistje aanvragen. Je betaalt
enkel dat wat je verbruikt hebt. Denk er wel op tijd aan om ze aan te
vragen.

●

Inboeken einde kwartaal
Penning gaat binnenkort naar de boekhouder dus alle aankopen van
voor 30 september moet ingeboekt worden voor komende donderdag.

