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Te laat (verwittigd): Stefan, Dries 

Te laat:  

Afwezig (verwittigd): Clara, Kirsten 

Afwezig niet verwittigd:   

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 
Zondag 23 oktober 2016 

2)Mededeling van de voorzitter 
● Volgende week maandag en dinsdag: eerste borrel met praeses en vice.           

Iedereen is een kwartiertje uitgenodigd om een babbeltje te doen met           
een lekkere borrel. 

● De orde en netheid moet beter in de gaten gehouden worden, vooral in             
Blauw. Er hangt een lijst op de deur; vul die in als je iets gedaan hebt. 

3)Regels en afspraken 
4)Voorbije activiteiten 

● Interne 
○ Onthaaldag (23/09) 

Dit is over het algemeen goed verlopen. De lidkaartenverkoop         
ging goed (topteam Joren en Tania). Velen hadden zich al          
vooraf online geregistreerd, wat ook geholpen heeft. 
Enkel bij de groepsindeling is het een beetje misgelopen         
doordat niet iedereen op de hoogte was om hoe laat het           
stadsspel juist begon. 
Er werd zo veel mogelijk geprobeerd om te vermijden langs de           
cursusstand te passeren voordat ze eigenlijk mochten gaan,        
maar dit is niet altijd goed gelukt, waardoor groepen soms een           
heel deel kwijt waren en iedereen dus een beetje door elkaar           
liep. 

○ Onthaalontbijt (26/09) 
Maandagochtend waren er koffiekoeken. Het was wel redelijk        
vroeg. 

○ Infoavond (03/10) 



Dit is ter vervanging van het vroegere peter- en metersysteem.          
Er waren ongeveer 80 eerstejaars en 60 ouderejaars. Nadien         
zijn ze naar Delta getrokken. 
Er is gepolst bij de tweedejaars wat ze ervan vonden. Ze vonden            
Delta gezelliger, maar op kot kon je elkaar beter leren kennen.           
Niemand heeft echter gezegd dat ze het vorig jaar beter          
vonden. 

○ Onthaal Zwijnaarde (07/10) 
Er waren 250 hotdogs voorzien, waarvan 210 uitgedeeld. De         
vlag was duidelijk opgehangen. Er is niet gevraagd om hun          
VTK-lidkaart te tonen, maar dit zou beter wel gedaan worden.          
Dit kan best gecombineerd worden met lidkaartenverkoop. Het        
leuke aan de lidkaart niet vragen was dat ook proffen en           
uitwisselingsstudenten om een hotdog kwamen. 
Het zou nog beter aangeduid kunnen worden in bvb andere          
gebouwen in Zwijnaarde om meer volk te lokken. 

● Delta 
○ Receptie (25/09) 

Alles is goed verlopen, behalve dat er iemand van het podium is            
gevallen. 

○ Summerdrink (27/09) 
Er was niet veel volk, waarschijnlijk niet genoeg reclame         
gemaakt. De cocktail was wel goed. Het viel ook goed mee voor            
de medewerkers om de cocktail te maken (met behulp van een           
ezelsbruggetje). 

○ SKO (28/09) 
We hadden een fotobooth, die zeker geslaagd was. 
De bicky’s aan €1 waren veel werk voor weinig return, maar er            
kwam wel volk op af. Merci aan de mensen die geholpen           
hebben. 
De drie verdiepingen waren opengesteld. 

○ Graffiti 
De graffiti is al beklad. Er is gepraat met de daders en ze zullen              
een boete betalen. Dit zal telkens gebeuren als de daders          
gekend zijn. Dat budget zal dan gebruikt worden om de          
bekladde muren te herstellen. 
De bedoeling was zo veel mogelijk te bedekken om bekladding          
tegen te gaan, maar de artiest lijkt dit niet helemaal begrepen te            
hebben. Artistiek is het wel in orde. 

● Feest 
○ Openingsgoliarde (26/09) 

Er was veel volk. 



○ Rad van fortuin goliarde (03/10) 
Er is niet aangezet om bij te betalen en bij te bestellen; eerste             
werd voorrang gegeven aan leden die nog niet hadden gegokt. 

○ Openingsfuif (05/10) 
De openingsfuif was geslaagd. Er waren 1500 bandjes en ze          
zijn allemaal weg. Op een bepaald moment is de inkom zelfs           
moeten stopgezet worden. Toch was er nooit het gevoel dat het           
overvol zat. 
Er was een probleem met de WC/backstage-bandjes maar dat         
is opgelost geraakt. 
Happy hour kon beter gecommuniceerd geweest zijn. 
De Vooruit stonk blijkbaar naar look door de schachten. 

● Feest + Delta 
○ I love Delta (28/09) 

Het was een beetje een teleurstelling, zeker in de technokelder. 
Er was te weinig volk. Waarschijnlijk was het slecht gepland en           
het kon beter aangepakt worden. Het was de dag na SKO en er             
was ook een feestje in Deca (met promo pinten aan €1 tot 0u).             
Het concept was wel goed. 
Er waren te weinig mensen die alles op gang trokken. Dit wordt            
verwacht van het praesidium maar velen waren op de         
openingsfuif van VLK. 

○ Triple floor, triple fun (29/09) 
● Schachtentemmer 

○ Openingscantus (27/09) 
Het was op zijn zachtst gezegd een vrij hard succes. We hebben            
het vatenrecord verbroken, het staat nu op tien vaten. Dat is           
wel een kleine nachtmerrie voor de begroting. 
Het was een topavond. Er waren veel externe kringen wat          
positief is. Ze zien het zitten om ook naar volgende cantussen           
te komen. 

○ Voordoop (04/10) 
Er zijn een aantal dingen misgelopen. Er waren heel veel          
schachten, wat positief is, maar dat maakte het er niet          
gemakkelijker op. De nummering ging niet vlot, doopfiche aan         
schacht koppelen werd te laat gedaan, dit had zware gevolgen          
kunnen hebben; de sleutels van de kar waren kwijt, maar zijn           
teruggevonden door schacht 2; er is een box kwijt geraakt met           
pepers en een kassa, die nog niet teruggevonden is. Deze is           
waarschijnlijk vergeten bij het inladen en zijn we dus kwijt. 
De voordoop zelf is goed verlopen, niet veel incidenten. 
Er zijn maar twee schachten gestopt. 



● Cursus 
○ Cursusverkoop Zwijnaarde (27+28/09) 

Het was een beetje een flop. Sommigen zijn hun cursussen toch           
in de Plateau komen afhalen. Als er foute zakjes gemaakt          
waren, kon dat daar niet meer verholpen worden. Het had          
algemeen niet veel respons en is dus de moeite niet waard.           
Misschien over een paar jaar wel. 

● Sport 
○ Sport kick off (27/09) 

Er waren wat problemen met auto’s die waren blijven staan, de           
politie is langs gekomen. 
Er waren goede commentaren op de rodeo. 
Nieuw dit jaar was dat je je elektronisch kon inschrijven en je            
kreeg er dan ook een Deltabonnetje bij, waardoor de drempel          
kleiner was, maar waardoor het ook minder sportieve mensen         
aantrekt. Het vat was al vroeg leeg. 
Gelukkig waren er nog enkele mensen om te helpen afbreken,          
volgend jaar hier best een shiftenlijst voor maken. 

○ Oefenmatch veldvoetbal (03/10) 
Dit ging door op de Blaarmeersen. Om 22u gaan de lichten uit            
en dan is alles pikdonker, wat lastig is om op te ruimen, dus             
volgende keer stoppen om 21u55. 

○ Volleybal Try-outs (03/10) 
Er waren zeven meisjes en acht jongens. Een meisje heeft een           
elleboog op haar oog gehad en is naar spoed gegaan maar is            
nadien nog terug gekomen om te drinken, dus alles ok. 

○ Wakeboarden (06/10) 
Dit was heel tof. Twee mensen hadden niet betaald, dus er           
konden twee schachten mee. Via de NMBS was er korting op           
de trein. Met dat geld zijn ze frieten gaan eten en gaan zuipen. 

● C&D 
○ Orientation Day (03/10) 

Het was een succes. 
Er waren 142 inschrijvingen en er is een 120tal afgekomen. Er           
was niet veel praesidium aanwezig, wat jammer was. 
Er waren twee sprekers, waarvan één zelf gekozen. Volgend         
jaar allebei zelf kiezen want dat was de beste. 
De vraag werd gesteld om het eventueel in het Engels te laten            
doorgaan. De lezingen in het Engels geven, zou buitenlandse         
studenten aantrekken en dit is goed voor het imago van VTK.           
De meeste van onze leden zijn echter nederlandstalig, dus bij          
hen blijft het waarschijnlijk beter hangen als het in het          



Nederlands is. Ook niet alle sprekers zijn even goed in Engels           
en het zou niet aangenaam zijn om naar iemand te luisteren in            
gebrekkig Engels. Het was misschien verwarrend doordat de        
naam in het Engels was. 

● Vice 
○ Praesidiumweekend (30/09 - 02/10 of 03/10) 

Super cool dat iedereen mee was! 
Het was een drukke week voor iedereen, dus het moet          
misschien herbekeken worden om dit niet na week 1 te doen,           
best wel nog voor de doop. 
De autorit duurde voor de meesten te lang. Er kan best een            
maximum uur gegeven worden tegen wanneer iedereen er moet         
zijn of het totale aantal kilometer zodat het beter in te schatten            
valt, want het feestje kwam laat op gang. 
Het was wel leuk dat je niet op voorhand wist waar je            
uiteindelijk naartoe moest gaan. 
De knuffelpaal en het bosspel waren een goede teambuilding. 

○ Infomoment medewerkers (05/10) 
Er waren slechts vijf mensen, wel allemaal heel gemotiveerd. 

● Pers 
○ Kommaneuken 1 (06/10) 

Er zijn vooral schachten gekomen. 
We hebben pizza gegeten. 

● Secretaris 
○ Engage kick off receptie (07/10) 

Ze hebben goed van de cava gedronken (alles op en er was veel             
voorzien), ook alle hapjes waren op. Ongeveer 60 mensen         
hebben zich de avond zelf ingeschreven (dat is gratis voor          
diegenen die vorig jaar zijn afgestudeerd). Het was een         
geslaagde avond en de Rode Duivels hebben gewonnen. 

● BEST 
○ Motivation Weekend (8+9/10) 

De GPS zat niet in de kar! 
Het was een tof weekend met veel nieuwe mensen; bijna zo           
leuk als praesidiumweekend. 

5)Komende activiteiten 
● Vice 

○ Infomoment Deltamedewerkers (10/10) 
Praeses en Vice zullen in Delta zitten voor vragen. Interne zal           
dit zeggen in hun presentatie. 

● Sport 
○ Oefenmatch minivoetbal (10/10) 



○ Oefenmatch basketbal (11/10) 
○ IFK minivoetbal en tafeltennis (17/10) 

Voor tafeltennis zoeken ze nog mensen. Als het niet vol          
geraakt, zal er praesidium ingeschreven worden. 

○ Bierbowling (20/10) 
Dit zal hetzelfde zijn zoals elk jaar. Volgend semester zal dit           
niet doorgaan. 

● Feest 
○ Schachtengoliarde (10/10) 

Het thema is Pokémon. 
○ Goliarde (17/10) 

Er is nog geen thema gekozen. 
● Cultuur 

○ Pokertoernooi (12/10) 
De inschrijvingen zitten volledig vol. De shiftenlijst is ook al          
goed ingevuld, de rest wordt aangevuld met schachten. 
De regels moeten goed uitgelegd worden want velen weten niet          
wat ze moeten doen (vooral voor dealers). 

● PR 
○ Update@Campus (12/10) 

De shiftenlijst is goed ingevuld door schachten. Ook hier wordt          
gevraagd om een duidelijke mail te sturen om alles uit te leggen. 
Het thema is change managment. 
We moeten er veel werk in steken en krijgen er niet zo veel voor              
terug, maar we blijven een facultaire kring dus we kunnen de           
banden met de faculteit niet doorsnijden; het is belangrijk om          
onze relatie goed te houden. 

● C&D 
○ Development Day (11/10) 

Deze dag is volledig gewijd aan sollicitatie-skills. Er is nadien          
ook een gratis BBQ. 
Er wordt een waarborg gevraagd zodat de mensen ook effectief          
afkomen. 

○ Sector Day Construction & Dredging (18/10) 
De Sector Day bouwt verder op Orientation Day. 
We gaan met drie bedrijven gaan lasershooten. 

○ Sector Day Consumer Goods (20/10) 
Op deze Sector Day zal er met twee bedrijven gesnookerd          
worden, gevolgd door een receptie. 
De naam is niet echt ideaal, dus zal veranderd worden. 

● Schachtentemmer 
○ Doopcantus (13/10) 



De doopcantus zal hetzelfde zijn zoals altijd. 
○ Initiatiedoop (17/10) 

Morgen wordt het nog eens gepresenteerd bij de eerstejaars en          
komt het event online. De voorbereidingen staan al vrij ver. 

○ Beiaardcantus (19/10) 
We hebben 45 kaarten, maar kunnen er eventueel nog meer          
bemachtigen indien nodig. 

● Delta 
○ Sessie conflicthantering (17/10) 

Je leert omgaan met mensen die te veel gedronken hebben,          
agressief worden,... Dit is interessant voor iedereen die (vaak)         
in Delta staat. 

● Interne 
○ Ouderavond faculteit (20/10) 

Dit is een infoavond voor ouders van eerstejaars, gevolgd door          
een receptie in het UFO. Er is aan ons gevraagd om te helpen.             
Dit zou interessant kunnen zijn om volgende jaren op die avond           
ook uitleg te geven over VTK. 

6)Algemeen 
● Interne 

○ Snapchat account 
Dit is al besproken en gaat niet door. 
Het heeft geen meerwaarde, moet beheerd worden en zou         
waarschijnlijk geen nieuwe mensen aantrekken, eerder mensen       
die toch al naar onze activiteiten komen. 

○ Activiteiten Zwijnaarde 
Als er een activiteit gepland wordt in Zwijnaarde (met eten),          
moet dit minstens een week op voorhand gemeld worden aan          
de persoon die in Zwijnaarde voor de broodjes zorgt, zodat hij           
daar rekening mee kan houden. 

● Goedkeuren medewerkers 
○ Delta 

- Yentl Degeyter 
Zeer gedreven om bij te leren. 

- Jeffrey De Cock 
Dag na eerste shift opnieuw komen helpen. 

Goedgekeurd via stemming. 
○ Sport 

- Schacht 20 (Saar Vermijs) 
Taak van sport verminderen, zoals opruimen na activiteit. 

Goedgekeurd via stemming. 
○ Pers 



- Hendrik Serruys 
Nog even wachten om goed te keuren, want nog niet          
gezien. 

○ Secretaris 
- Lucas Derveaux (al medewerker) 
- Emiel Huyghe 

Leren kennen op driedaagse vorig jaar. 
Goedgekeurd via stemming. 

○ Cursus 
- Laura Van Messem 
- Sam Buysse 
- Kim De Weerdt 

Allemaal veel shiftjes gedaan. 
Goedgekeurd via stemming als algemene medewerker. 

● Algemeen 
○ 50ste verjaardag Bart De Kegel 

Een schacht zal een taart halen. We verzamelen rond 12u in           
Groen en bellen dat we een probleem hebben. 

7)Varia 
● Printen in zwart-wit 

In instellingen altijd aanduiden dat je wil printen in zwart-wit. 
Als je een cursus print, laat dit dan weten aan Penning. 

● Bekers Delta 
In Delta zullen we van bekers veranderen en zo geld besparen. 
Als je voor een activiteit bekers nodig hebt, laat dit dan weten aan             
Delta dan kan er in grote hoeveelheid bekers aangekocht worden. 

● Gebruik eerste bach-groepen 
De 1ebach-groepen op Facebook zijn geen reclamekanaal voor het         
praesidium, maar is voor de eerstejaars onderling. Vraag dus ook niet           
aan schachten om daar dingen in te posten. 

● Zonnebril kar tegen zon, laten liggen! 
● Schachten op PV 

De schachten storen alleen maar. Er worden bedragen genoemd die          
eigenlijk niet zomaar mogen verspreid worden. 
PVs zijn in principe open voor iedereen, maar het stoort wel. 

● Pointers 
Er zijn twee nieuwe pointers gekocht. Maak ze niet kapot of verlies            
ze niet. 

● Openingsfuif VLK 
Het was leuk. Externe feestjes zijn goed om de relatie te           
onderhouden, dan komen zij ook naar onze activiteiten. 

● Verloren voorwerpen 



Er wordt best één vaste plaats afgesproken waar alle verloren          
voorwerpen verzameld worden. 


