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1)Datum volgende PV
Zondag 1 november

2)Mededeling van de voorzitter
3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
●

Delta
○
Sessie conflicthandhaving
Jules en Brecht zijn naar een sessie conflicthandhaving
geweest. Dit ging uit van de Stad Gent en was voor Yucca en
Delta. Ze vonden dit een heel leuke sessie, het was interactief
met acteurs die live situaties naspeelden die ze zelf al voor
gehad hebben. Ze vonden deze sessie zeer nuttig dus ze gaan
de kennis die ze daar opgedaan hebben overdragen aan de
deltamedewerkers en het praesidium.
○

Gin Gini promo
Dit was een relatief succes maar het was toen voordoop dus
er was niet echt veel volk. Er werd wel veel Gini gevraagd in
vergelijking met het volk dat er was.

○

Cava promo
Deze promo sloeg niet echt aan, er is wel duidelijk
geadverteerd deze keer. Er wordt opgemerkt dat toen Delta

overgeschakeld is van glas naar bekers, de cava minder
beginnen verkopen is. Volgens Pieter is cava niet echt iets
waarvoor je betaalt maar wat je eerder gewoon krijgt. We
kunnen eventueel wel flessen verkopen en er dan een
waarborg opzetten. Delta gaat dit proberen en daarna deze
promo nog eens evalueren.
●

Feest
○
Gokgoliarde
Tijdens deze goliarde was het nog maar eens duidelijk dat
mensen gokverslaafd zijn. Er is veel gespeeld geweest en
Feest heeft het concept een paar keer aangepast tijdens de
avond om het spannend te houden. Het was voor de rest een
goede goliarde.
○

Beiaardcantus
Het was zeer tof! De kaartenverkoop was wel een probleem
aangezien veel mensen zich uitschreven nadat Feest al kaarten
had besteld bij het FK. Zij nemen wel kaarten terug als we dit
op tijd melden maar dit was nog voor de betaaldeadline van
VTK. VTK krijgt standaard 40 kaarten en kan er daarna nog
bijbestellen. Volgend jaar gaat Feest langer wachten met extra
kaarten aan te kopen omdat ze vaak toch over blijven en we ze
vaak niet kunnen doorverkopen aan andere kringen.

○

Wiba/Jaardrinkgoliarde
Het was een heel goede goliarde, er zijn ongeveer 400
bonnetjes uitgedeeld en er zijn enorm veel eerstejaars
afgekomen. De eerstejaars hebben de jaardrinkgoliarde met
grote voorsprong gewonnen.

○

Bierfietsen
Ze hadden op voorhand een parcours uitgestippeld maar
uiteindelijk hebben ze dat niet gevolgd. Zo zijn ze lopers gaan
aanmoedigen en bier uitgedeeld aan de watersportbaan en een
dragrace gedaan met de bierfietsen. Op het eind hebben we
de vaten uitgetapt omdat er te veel bier was.

○

Schachtenverkoop/Voordoop
Er zijn geen grote problemen geweest, buiten een rauw ei en
en pompoen die niet gegeven mocht worden. Ineens stond er
ook een doos met materiaal voor de wedstrijdjes buiten in de

tuin van Potti. Voor de verkoop had Feest gegokt op 35
schachten die gemiddeld gezien verkocht zouden worden voor
80 bonnen. De dag ervoor hebben ze beslist om toch
wedstrijdjes te organiseren tussen de schachten waardoor de
winnende schacht aan de helft van de prijs verkocht werd.
Hierdoor hebben ze veel verlies gemaakt. Ze benadrukken wel
dat dit concept naar volgend jaar toe wel gewijzigd moet
worden want dit zit nog niet helemaal goed. Sommige
meesters hopen goedkoop bonnetjes te kunnen kopen en
bieden daarop superveel op één schacht en hopen dan dat hij
wint. Het doel om de meesters naar Delta te lokken is wel
gelukt. Christophe merkt nog op dat de doop moeilijk te
begroten valt. Misschien kunnen we de gekochte bonnen
enkel geldig maken tijdens de periode van de doop. Een
andere optie is om de bonnen van de winnaar aan 1 euro te
geven ipv de helft van de prijs.
○

●

Ballenbadfuif
“kneukeltje voor feest”
Feest heeft 800 bandjes verkocht. Volgend jaar kunnen we
dubbel zoveel ballen krijgen als we het op tijd aanvragen, we
kunnen dan de hele kelder volsteken. Er moet dan
organisatorisch wel meer gepland worden want nu was het op
momenten echt hectisch. Het was het eerste grote evenement
in Delta dus dit was sowieso wat moeilijk om in te schatten.
Er stonden schachten aan deur en aan het ballenbad maar
deze hebben geen autoriteit dus moet er altijd iemand van het
praesidium erbij gezet worden. Er wordt nog opgemerkt dat
de kassa aan de inkom sneller geledigd moest worden omdat
er echt veel geld in zat en ze maar met 2 buiten stonden. Ook
is er op voorhand niet aangekondigd dat het ballenbad zo snel
dicht ging, vele mensen waren teleurgesteld en hadden dit niet
zo snel verwacht. Ze hebben het ballenbad moeten sluiten
omdat de barrikade aan het breken was en de netten aan het
scheuren waren.

Cultuur
○
Pokertoernooi
Shiften: De shiften zaten niet allemaal vol maar Cultuur had
wel genoeg volk, er waren veel externen komen helpen en
uiteindelijk stonden er wel wat mensen niets te doen omdat er
geen werk meer was. Naar volgend jaar toe moeten er minder

shiften worden geplaatst.
Inschrijving: Er was plaats voor 80 mensen en deze zaten
allemaal vol maar een aantal mensen die niet betaald hadden
zijn uiteindelijk niet afgekomen terwijl er wel nog mensen op
de reservelijst stonden. We moeten sneller mensen van de
inschrijvingslijst gooien als ze niet betalen
Locatie: Er was een probleem met de sleutel. Cultuur raadt
aan om voor volgende evenementen in De Kring niet met Hans
af te spreken maar met Roger.
Prijzen: Cultuur heeft niets kunnen krijgen van Recruitment,
volgend jaar moeten ze sneller prijzen zoeken.
○

Workshop Burlesque
“Ik wacht nog altijd eh” - Baptiste
De Workshop Burlesque is niet helemaal volgeraakt omdat die
samen viel met de Beiaardcantus. Het was wel een leuke
avond. Cultuur wil geen korte presentatie geven van wat ze
geleerd hebben.

○

Escape Room
Er mochten 30 mensen mee. De inschrijvingen zaten op een
paar seconden vol maar de mensen zaten niet volgens groep
ingeschreven. Stéphanie heeft het uiteindelijk kunnen
oplossen maar dan had er op het laatste een groep
uitgeschreven. Cultuur had 25 mensen nodig om de korting te
krijgen. Dit is uiteindelijk niet gelukt maar ze hebben toch de
korting kunnen krijgen. Ze merken nog op dat het inschrijven
in groepen via de site eigenlijk niet werkt.

●

IAESTE
○
IAESTE/BEST Cantus
BEST en IAESTE hebben voor de tweede keer deze cantus
gedaan. Ze hadden wel gehoopt om meer aanwezigen te
hebben maar ze zijn toch aan 30 mensen geraakt. Dit kwam
misschien omdat veel mensen van IAESTE niet in het land
waren. Delta merkt nog op dat er in het vervolg onderling
beter moet worden afgesproken wie de opkuis en afsluit doet
want nu was er niet echt iemand verantwoordelijk.

●

Web/ICT
○
Codesprint I
Het was leuk en lekker, ze hebben frietjes en kebab van de

Memoly gegeten. Er was een Bicky over en ze hebben 4 ijsjes
gratis gekregen. Ze hebben 6 à 7 issues opgelost.
●

Sport
○
Oefenmatch basketbal
Ze waren in totaal met een man of twintig. Sport heeft een
goede ploeg kunnen vormen. Woensdag wordt de eerste
match gespeeld, supporters zijn welkom.
○

Oefenmatch minivoetbal
Er waren een twintigtal aanwezigen, er zijn drie ploegen
gevormd van acht man per ploeg. Ze hebben wel drie mensen
moeten weigeren, voor de rest komt dit allemaal in orde.

○

Oefenmatch volleybal
Alles is goed verlopen, Sport heeft ploegen kunnen maken.

○

Lopen met dentalia
Sport wil dit zeker nog eens opnieuw doen want ook Dentalia
vond dit een leuke activiteit.

●

Recruitment
○
CV-schrijven
Het was redelijk interessant maar ze hadden meer gehoopt op
concrete voorbeelden. Vorig jaar was het beter en
professioneler. Ze hadden eerst een afspraak met P&G maar
deze wilden dit ineens niet meer doen. Op de feedback sessie
gaan ze met 4 à 5 mensen zijn dus kunnen er een zestigtal
mensen feedback krijgen op hun CV. Er komt de vraag of de
powerpoint van de presentatie nog online komt. Pieter gaat dit
nog eens navragen.

●

Pers
○

●

FRiS
○

Kommaneuken 1
Er was een goede opkomst. Alle schrijffouten zijn er hopelijk
uitgeraakt. Pers heeft zelf zijn deadline een beetje gemist
maar normaal komen de Civieltjes vrijdag uit.

Eerste FRiS vergadering
Het was leuk, iedereen was enthousiast over de taart op de
vergadering!

5)Komende activiteiten
●

Feest
○
Schachtenuitstap Leuven
De bus is in orde, we gaan VTK Leuven helpen de 24u-loop te
winnen.
○

Schachtengoliarde
Dat is morgen, de schachten moeten zich verkleden in een
Simpson. We geven een vat gesponsord door Standaard
Boekhandel. Er wordt nog opgemerkt dat de groepsopdracht
en de weekopdrachten enkel naar de schachten is gestuurd en
niet naar de meesters. Zij zouden ook graag weten wat de
schachten moeten doen en waar ze mee bezig zijn. De
groepsopdracht voor de schachten is een trouw organiseren.
Normaal moest het koppel dat moet trouwen het koppel zijn
tussen de schachten maar Feest heeft zich vergist dus nu gaan
er twee vrouwen trouwen. Er zijn al drie schachten gestopt
maar het waren niet echt volhouders. Er zijn twee schachten
die niet op de doop aanwezig kunnen zijn maar die gaan we
waarschijnlijk laten dopen bij Chemica, een dag vroeger.

○

Doopcantus
De doopcantus is sowieso betalend. Feest heeft een dubbele
boeking in de Salamander en de Delta. De reservatie van de
Sala gaan we proberen weggeven aan andere kring. Als dat
niet lukt doen we de doopcantus gewoon in de Sala.

○

Galabal
Justin van Grizzly heeft lijstje met goede artiesten gegeven.
Grizzly wil ook het licht en geluid doen.

●

IAESTE
○
IAESTE/BEST Goliarde
We gaan een Internationale goliarde doen. Om meer mensen
te lokken krijgen de eerste 100 aanwezigen van VTK, BEST of
IAESTE een bonnetje voor een shotje Tequilla en Jeger aan 1
euro. Deze goliarde valt wel samen met het IFT en daar is dan
een heel groot feestje ‘s avonds. Die avond is er in de lounge
van Delta ook een event van Deloitte.

●

Cultuur

○

Quiz
Dit gaat donderdag door. De vragen zijn klaar en het zien er
leuke vragen uit. Als prijs is er een tablet gesponsord door
AIG. Voor de rest heeft Cultuur mooie prijzen kunnen krijgen.
De shiftenlijst staat open, er zijn nog wat lege plaatsjes maar
deze worden opgevuld door schachten.

○

Burgies on Stage
Cultuur is op zoek naar bands dus als iedereen eens bij zijn
vrienden kan vragen of ze iemand kennen die burgie is en een
bandje heeft en of ze tijd hebben om op 5 november in de
Charlatan te spelen.

●

Delta
○
Cocktailfuiven verenigingen
Nu dinsdag is het de cocktailfuif van Home Fabiola in de
Delta. Ze gaan zelf cocktails verkopen aan heel goedkope
prijzen. Delta gaat in het oog houden hoeveel drank ze zelf
verkopen. Woensdag is er weer de promo van een shotje
Tequilla voor een euro, donderdag is er de Brugse Trippel voor
2 euro. Delta wil ook eens een Oktoberfest doen met de
glazen potten van VTK. Ze gaan dit eens uitwerken. Je kan dan
een wedstrijd doen met om ter eerste een halve liter te
drinken en een droge worst op te eten.

●

Interne
○
Halloween
Hetzelfde als vorig jaar. Ook dit jaar valt dit weer na de
doopcantus dus wordt er gevraagd niet in kiel naar de Plateau
te komen. Interne moet ook zorgen dat de soep zeker warm is.

●

BEST
○
President’s Meeting
Gaat begin november door. Dit is één van de twee grootste
evenementen op het internationaal niveau van BEST. We zijn
allemaal uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Thomas
stuurt hiervoor nog een mail.

●

Sport
○
IFK tafeltennis
Gaat morgen door, Sport heeft veel vrouwen nodig. De
vrouwen starten om 18u en de mannen om 20u.

●

○

IFK minivoetbal
Ook morgen, VTK3 speelt tegen VGK2 (geneeskunde)

○

IFK basketbal heren
We spelen om 20u met VTK2 tegen Chemica en om 22u met
VTK1 tegen Geografica.

○

IFT
Het IFT is volgende week maandag. Sport heeft Jules echt wel
nodig om mee te voetballen. De uren van de wedstrijden zijn
nog altijd niet doorgegeven, Sport gaat nog eens reminden. Er
is terug een veldloop dit jaar ipv een toertje rond de
watersportbaan zoals vorig jaar. Het praesidiumkamp start
rond 20u. We hebben 4 mannen en 2 vrouwen nodig. Het
thema van dit jaar is viking en sport gaat nog
pakken/kostuums kopen. Er wordt opgemerkt dat Sport best
iemand als shift zet die je altijd naar de Kar kan sturen moest
je iets nodig hebben.

○

24-urenloop Leuven
De sporters vertrekken om 10:26 met de trein vanuit Gent
Sint-Pieters. Feest vertrekt om 16u met de bus met de
schachten. Sport gaat nog wat reclame maken voor deze
activiteit.

○

Bierbowling I
Nu donderdag is het de eerste bierbowling van het jaar. Dit
valt samen met de quiz maar beide evenementen zitten vol dus
doen ze het in de tweede semester nog eens.

○

Schachtenloop
Klassieke activiteit, lopen met de schachten en met hun
meesters.

○

Lopen op IFT
Om drie uur is veldloop ipv lopen rond de watersportbaan.

Praeses & Vice
○
Praesidiumcantus
De praesidiumcantus gaat volgende week door in Delta en
begint om 21u. Dit zou dan de avond voor het IFT zijn dus dat

is niet echt ideaal. Er wordt nog gekeken naar een andere
datum dus.
○

Op de borrel bij Praeses & Vice
Woensdag en donderdag mag iedereen op de borrel bij
Praeses & Vice. Er is alcohol voorzien.

●

Recruitment
○
Panelgesprek niet-technisch ingenieur
Er zijn broodjes en cava voorzien. Het gesprek start om 19:30
in auditorium K.

●

Secretaris
○
Kuisen 3.10
Senne gaat met een aantal schachten het toneelkot/archief
opkuisen volgende week want dit is echt wel nodig. Het staat
vol rommel en het is er enorm vuil. Wout gaat even mee om te
kijken wat er allemaal weg mag van showmateriaal.

6)Algemeen
●

Goedkeuren medewerkers
○
FRiS: Laure Van De Steene -> Oké
○
FRiS: Astrid De Cloet -> Oké
○
Delta: Fabien -> Oké
○
Delta: Siebe Claes -> Oké
○
Feest: Rene Leliveld -> Oké
○
Feest: Claudia leliveld -> Oké

●

Delta
○

Gebruik Praesidiumkast
Nu donderdag zat er veel te veel gerief in de praesidiumkast.
Deze kon op een gegeven moment zelfs niet meer dicht. Het is
absoluut niet de bedoeling dat je er rugzaken en kielen
insteekt. Er wordt nog eens gevraagd hierop te letten.

○

Securityshiften/ vragen studentenkaart op donderdag
Er zijn al een paar vechtpartijen gewest in Delta op donderdag.
In Leuven vragen alle grote fakbars studentenkaarten als het
druk is zodat enkel studenten binnen kunnen. Delta wil dit nu
donderdag proberen en ze vragen mensen om deze shiften te
bemannen. We moeten proberen de louche types uit het café

te houden want deze veroorzaken vooral de problemen. Er
wordt voorgesteld om die mensen aan de deur dan hun lint te
laten aandoen om duidelijk te maken dat het een
studentencafé is. Dit kan anderzijds wel aggresie opwekken
als ze iemand met een lint aan de deur zien staan. Een andere
optie is om fluovestjes aan te doen. We gaan wel goed moeten
oppassen als we dit doen want de mensen aan de deur worden
wel een kwetsbaar doelwit.

●

○

Nieuwe fotograaf
Donderdag is er iemand een try-out komen doen in Delta. Op
drukke avonden kunnen we hem misschien eens vragen.

○

Ideeën lounge
In de lounge staan nu enkel nog maar poefjes omdat de
tafeltjes al kapot zijn. Er zijn ook al een aantal poefjes
verdwenen. Hanne had het idee om banken te zetten die als
podium gebruikt kunnen worden. De palen in de Cuba Libre
zijn weg dus er zijn nu geen danspalen meer in de overpoort.
Misschien kunnen wij deze terugbrengen door er een in Delta
te zetten. Je kan een mail sturen naar Delta als je nog ideeën
hebt voor de lounge.

○

Oordoppen
Er is sprake van om oordopjes aan te bieden in Delta.
Christophe heeft een afspraak bij de CM hiervoor.

○

Werk Delta
Er is op dit moment heel veel werk in Delta zoals de klink
vervangen, nieuwe tafels zoeken, een nieuwe deur plaatsen.
Ze hebben zelf amper tijd om deze praktische zaken te doen.
Dus ze zoeken nog mensen die wat extra werk willen
opnemen en bijvoorbeeld een taakje op zich willen nemen.
Delta gaat hier nog een mail voor sturen. Er wordt nog
opgemerkt dat er misschien volgend jaar een extra
praesidiumlid verantwoordelijk kan worden voor Delta.

Big Splash in Gent
In Leuven organiseert Lipton in samenwerking met Ekonomika de Big
Splash. Dat is een groot waterballonnengevecht tussen de
verschillende kringen. In Antwerpen doet Lipton ook een evenement.
Stéphanie had het idee om in Gent ook iets groot te doen in

samenwerking met Lipton. Als er iets concreet uit de bus komt kunnen
we het hier verder over hebben.
●

Feest
○

○

Bezit of toegang tot sleutel Delta
Feest moet vaak in Delta zijn en nu moeten ze eerst iemand
van Delta vragen om Delta open te doen. Er komt een sleutel
in de snelkluis om dit op te lossen. Dat zou ook makkelijker
zijn om afval uit Delta mee te nemen als je met de Kar rijdt.
Cantor
Feest kiest voor Tim Lambotte als cantor. Hij heeft dit op de
IAESTE/BEST-cantus gedaan en op de voordoopcantus waar
hij dit vrij goed deed.

●

VLK Galabal + praesidiumetentje
Voor het VLK Galabal gaan we traditioneel gaan eten. We kunnen het
praesidiumetentje en het etentje voor het VLK Galabal combineren
omdat we anders weer een zondag kwijt zijn aan het
praesidiumetentje. We stemmen dat we het apart houden.

●

BEST
○

●

FRiS
○

EBEC Expansion
EBEC staat voor European BEST Engeneering Competion. De
vorige jaren was dit een avond waarmee je met je team een
case studie doen doen. Dit jaar willen ze dit met voorrondes
doen per campus omdat dit een zeer populaire activiteit was
de voorbije jaren en BEST wil meer mensen bereiken.

FRiS-Facebookpagina
FRiS heeft vanaf dit jaar een Facebookpagina waar ze ook
content en mededelingen op zullen plaatsen. Op dit moment
hebben ze 116 likes. Het praesidium wordt gevraagd om deze
pagina ook te liken.

7)Varia
●

Sponsoring Palm
Seba heeft contact gehad met Palm. Ze willen ook drank sponsoren
op onze grote events waar we zelf onze drank voorzien zoals Parkpop
en het galabal. We zouden dan een x-aantal vaten gratis krijgen als
we genoeg vaten afnemen. Er is geen initieel bezwaar hiertegen. We

wachten dus op een concreet voorstel van Palm.
●

Bekendmaking Yolokolomité
Er zijn een aantal inzendingen geweest voor het Yolokolomité. De
geselecteerden zijn Björn en Alexander.

●

Cola-automaat
De cola-automaat was stuk want hij is geforceerd geweest aan het
slot en we konden de prijzen ook niet veranderen. Normaal ging de
reparateur komen maar dit is nog niet gebeurd. Senne gaat hem nog
eens reminden.

●

Nieuwe kassa’s
De VEK heeft heel mooie kassa’s waar je het geld direct in kan
sorteren. Sommige kassa’s zijn aan vervanging toe, er wordt hier
verder voor gekeken.

●

Evaluatie inschrijvingssysteem site
De activiteit van het bierfietsen zat op 10 minuten vol. Er waren dus
dertig mensen ingeschreven maar uiteindelijk is er maar 22 man
afgekomen. Voor sommige activiteiten werkt het inschrijven via de site
echt niet. Feest wil een systeem met automatische deadlines zodat je
inschrijving na een tijd automatisch vervalt als je niet komt betalen. Er
is het idee dat er een extra kolom komt om mensen manueel te
verwijderen van een activiteit.

●

Deltabekers uitdelen aan de brug
Sinds het begin van dit academiejaar zijn de bekers in de brug niet
meer gratis. Iedereen vergeet die van thuis mee te nemen nu dus
kunnen we misschien bekers van Delta uitdelen aan de Brug om
reclame te maken. Op dit moment hebben we die reclame niet echt
nodig omdat het toch bijna altijd vol zit en de mensen van de brug
zouden toch zagen.

●

Omgang met leden in VTK Blauw
Leden hebben af en toe het gevoel dat het praesidium op hen neer
kijkt als ze in Blauw komen. Het praesidium moet er meer op letten.

●

QuizWitz
Dit is een spel dat je op je smartphone speelt. Het is een quiz die je
overal kan spelen omdat je smartphone de controller is. We hebben
vorige week maandag samen gezeten met de mensen van deze app

want ze willen dit wat bekend maken bij de mensen. Momenteel zitten
er nog wel wat bugs in dus voorlopig doen we dit niet.
●

Televisie in de hal
Normaal kwamen de nieuwe televisies vorige week in de hal maar
deze zijn er nog niet. De oude tv van in de hal ging in Delta komen
maar deze is te zwaar dus gaan ze een nieuwe aankopen.

●

Delta versieren met halloween
Ze gaan spinnenwebben en andere spulletjes aankopen om Delta aan
te kleden voor halloween.

●

Bordje voor Deltabonnetjes
Misschien moeten we een soort telbordje maken om de
Deltabonnetjes makkelijk op te kunnen plaatsen en tellen. Hier wordt
ook verder voor gekeken.

●

Vergaderen in Groen
Eigenlijk is VTK Groen te klein om met 35 te vergaderen. We kunnen
naar Delta gaan als er geen cantus gepland is ofwel een grotere
locatie zoeken.

●

Bekertjes van 3 cl in Delta
Bekertjes van 3 cl zijn echt moeilijk te vinden dus gaan we die van 2 cl
behouden en verlagen we de prijs naar 1,50 euro. Tegen volgende
week gaat Delta dit nog eens narekenen en dan nog eens voorleggen
op de vergadering.

●

Datum activiteit op agenda
Er wordt gevraagd om op de agenda van de PV ook de datum te zetten
naast een te bespreken activiteit. Als je je puntjes doorstuurt via mail
moet je dit er ineens naastzetten.

●

Vlag VTK
De grote vlag van VTK is kwijt en niemand weet ze zijn. Senne gaat
nog eens in het archief kijken als hij daar opkuist.

●

Aanvragen auditoria
Als je auditoria reserveert, doe je dit ver genoeg op voorhand. Als je
binnen moet in de Plateau na 22u bel je naar Seba en niet zelf naar de
permanentie, je kijkt zelf ook eerst wie er nog moet zijn die avond en
geef dat ook ineens door zodat Seba niet twee keer de permanentie

moet opbellen op één avond.
●

Aanvragen kassa’s
Penning merkt nog op dat je kassa’s echt wel op tijd moet aanvragen
omdat dit anders echt moeilijk is voor hen. Probeer toch minstens 2 à
3 dagen op voorhand dit aan te vragen en liefst vroeger.

