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1)Datum volgende PV
Zondag 15 november

2)Mededeling van de voorzitter
“kneukeltje voor de praesidiumleden die zich hebben laten dopen”

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● Delta
○
Oktoberfest
Dit was een verrassend goed feestje. We hebben het
bierrecord in Delta verbroken (Kneukeltje). De avond zelf is
zonder veel problemen verlopen. Ze gaan nog versies doen
van dit feestje met halve liters. Delta vond het wel erg dat er
niet zo veel mensen verkleed waren en er ook niet zo veel
praesidium aanwezig was. Dezelfde avond was er in de Yucca
ook iets te doen en daar was wel bijna iedereen verkleed. Bij
VPPK was ook bijna iedereen verkleed. Verkleden is iets waar
je ook tijd en geld in moet steken dus dit kan niet zomaar
verwacht worden van het praesidium. Klaas en Hanne zijn
even portier geweest aan de deur om de stroom mensen aan
de ingang in de hand te houden want het was wel even druk
op die moment.
○

Cocktailfuiven andere kringen (op donderdag)

Home Fabiola en Home Vermeylen hebben al een cocktailfuif
gedaan in de Delta. Brecht was deze avonden de
verantwoordelijke en dit ging zeer vlot. Beide verenigingen
hadden het aantal aanwezigen onderschat want ze waren al
uitverkocht om 1u.
●

Feest
○
Schachtengoliarde
Het was in orde, alle schachten waren goed tot zeer goed
verkleed. Er waren niet al te veel meesters maar voor de rest
was het een goede goliarde.
○

Schachtenuitstap Leuven
Het was leuk, er waren wel een paar mensen zat.

○

Internationale Goliarde
Feest was niet aanwezig op de Internationale goliarde,
IAESTE heeft het uitdelen van de bonnetjes over genomen
omdat het eigenlijk ook hun goliarde was. Ze hebben 100
leden kunnen scannen. De goliarde is vlot verlopen maar de
shotjes waren rond 00u30 uitverkocht. IAESTE had meer
bonnetjes verkocht dan ze drank hadden maar dit kwam omdat
de mensen achter de bar na de 1ste shift de shotjesglazen te
vol deden waardoor de drank te snel op was. Ze hebben dan
herbegroot en hebben dan een vat gezet. Toen dat vat op was
kwam Sport van het IFT en hebben zij nog een vat gezet. Op
zich was het wel een goede zaak dat deze goliarde samen viel
met het IFT omdat de mensen die er nu waren echt wel
kwamen voor BEST of IAESTE.

○

Doop Algemeen
We hadden 31 schachten en er zijn er 5 gestopt. De begroting
is wel in het rood gegaan door de winnaar van het wedstrijdje
aan halve prijs te geven. Ze gaan de doop naar volgend jaar
toe waarschijnlijk wel hervormen. Het doel van de doop was
om de schachten te binden met VTK en met elkaar. Na de
groepsopdracht en de doopcantus zag dit er echt wel goed uit
dus Feest is zeer tevreden. Het idee om bonnetjes van Delta
te geven tijdens te verkoop was om de meesters naar Delta te
lokken en om ervoor te zorgen dat de schachten meesters
hebben die echt VTK-minded zijn. Dit jaar waren er niet echt
meesters die je de rest van het jaar niet ziet dus het idee van

de bonnetjes heeft waarschijnlijk wel gewerkt. Er is dit jaar
ook wat harder gestrafdoopt. Vorig jaar was de strafdoop vrij
zwak waardoor sommige de strafdoop niet meer zo erg
vonden. Dus volgend jaar gaat er waarschijnlijk niet meer mee
gelachen worden. Tijdens de doop hebben we de EHBO doos
2 keer moeten gebruiken voor een snee, dus er is niets ergs
gebeurd dit jaar. We moeten volgend jaar wel een paar dikke
handschoenen voorzien voor schachten die een snee hebben.
Michiel had de opmerking dat hij van een schacht had gehoord
dat die het niet vond kunnen dat de medische fische werd
voorgelezen op de voordoop. Het is nog altijd een gesloten
cantus en de meesters willen weten welke schacht ze kopen
en welke gebreken dat die heeft dus ergens is het wel normaal
dat dit voorgelezen wordt. Sommige schachten hebben een
kenmerk zoals eens speeltje of een pamper waardoor ze
bepaalde dingen niet moeten doen maar de meesters luisteren
daar vaak niet naar. Zo hebben bepaalde schachten
lookshampoo gehad die een pamper op hun kop hadden die
wilde zeggen dat ze geen lookshampoo moesten hebben. De
schachten wisten dat ze dat dan mochten weigeren dus ze
moeten dit dan maar zeggen tegen de meesters of de
doopmeesters. We moeten misschien fluovestjes geven in
plaats van de speeltjes, dan valt dit nog extra op naar de
meesters toe. VRG had weer een incident met hun doop dit
jaar, voorlopig hebben we niet meer info dan wat het FK ons
gemaild heeft.
○

●

Doopcantus
Was in orde, de schachten vonden het leuk. De doopcantus is
wel in de Salamander doorgegaan door de dubbele boeking in
Delta.

Cultuur
○
Quiz
De Quiz is goed verlopen. Het was een leuke avond maar de
zaal was een beetje te klein dus ze gaan zoeken naar een
grotere zaal voor volgende jaar. Als het toch dezelfde zaal
blijft moeten we wat minder groepen toelaten. Uiteindelijk
hebben de groepen er niet zo veel last van dat ze zo dicht op
elkaar zitten buiten dat het zo warm is binnen. Er moet
volgend jaar ook meer Westmalle zijn.

● Interne
○
Halloween
Interne had een beetje te weinig soep voorzien. Volgend jaar
dus een beetje extra kopen.
●

Sport
○
IFK Tafeltennis
Het was nice, we hebben gewonnen met dubbele van de
punten van de tweede.
Kneukeltje voor Sport
○

Zwemtraining
Dit was als voorbereiding op het IFT. Er is 15 man en een
meisje op af gekomen. Het was een goede training. Wel
jammer dat een paar snelle zwemmers er niet bij waren.

○

Schachtenloop
Het was een succes, er was 120 man. Hierdoor kregen ze niet
al hun materiaal in de lockers van het GUSB. Iemand van
Sport is toen buiten bij de tassen moeten blijven. Met een
gewone editie van het lopen rond de Watersportbaan zijn ze
met 90 maar misschien kunnen ze in het vervolg wel de VTKar
nemen als mobiele locker. Twee schachten liepen helemaal
achteraan met de trommel en de vlag maar Victor is ze
achteraf gaan zoeken.

○

IFK minivoetbal heren
VTK3 heeft gewonnen van VRG.

○

IFK basket heren
Onze 2 ploegen moesten spelen. VTK2 speelde tegen
Chemica, we zijn afgemaakt door de Chemie. VTK1 tegen
Geografica, daar zijn we nipt verloren met 49-50. Het was
wel pijnlijk omdat ze nog voorstonden in de laatste minuut.

○

Bierbowling I
Het was dik in orde, alles is goed verlopen maar er is minder
gedronken dan vorig jaar.

○

IFT + IFK veldloop
We zijn tweedes geworden bij de veldloop. Het IFT was vrij

chaotisch voor de sporties. We zijn twee keer derdes
geworden bij de volleybal, de tafeltennis hebben we weer dik
gewonnen. Bij de voetbal hebben we verloren in de halve
finale. Met de basket zijn we tweede geworden en met de
zwemaflossing derde na de VEK en HILOK. In de eindstand
zijn we uiteindelijke tweede geworden.
○

24u-loop Leuven
Ze zijn ‘s morgens met 11 man naar Leuven vertrokken. Sport
had misschien iets sneller reclame moeten maken. VTK Leuven
had sjaaltjes laten maken en deze waren heel mooi. We
kunnen dit ook doen voor in Gent maar dit moeten we wel op
tijd bestellen dan. In Leuven zijn de standjes van de kringen
ook veel mooier versierd dan in Gent. Het zou mooi zijn als we
dit ook zouden kunnen om extra op te vallen. Oud-sport
merkt op dat de veiligheidsvoorschriften in Gent heel streng
zijn en dat alles gekeurd moet worden.

● Recruitment
○
Panelgesprek niet-technisch Ingenieur
Het bedrijf dat wou komen, wou ineens niet meer komen.
Recruitment heeft nog AB Inbev kunnen strikken last minute.
○

●

Pers
○

Case Analysis
Het volk dat er was, was wel tevreden. De receptie begon wel
voor dat de broodjes er waren.

Civielke
De Civielkes waren te laat geleverd maar Pers had zelf ook
wel hun deadline gemist. De inhoudstafel klopte niet helemaal
met de nummering van de pagina’s. Er was geen foto-pagina
in deze editie en Bart de Kegel is komen zeggen dat er geen
sleutelgaten in het Civielke stonden. De advertorials hadden
een volledig andere lay-out dan de rest van het Civielke maar
dit was de bedoeling van Pers. Er wordt nog opgemerkt dat
het nummer van het Civielke ook niet zo goed zichtbaar was.

5)Komende activiteiten
● Feest
○
Cornetto Goliarde
Er zijn wat mensen die het verschil niet kennen tussen Cornet

en een Cornetto. Maandag gaan we de diepvries uit 3.15
gebruiken die proper gemaakt is door schachten. Feest gaat
bonnetjes geven voor de Cornetto’s tijdens het scannen.
○

Cocktailfuif
Vrijdag is Victor al voor heel veel geld drank gaan kopen door
de verhoging van de accijnzen op alcohol. Er zijn 5 cocktails
gekozen en ze gaan 300 liter maken. Waarschijnlijk gaat dit
wel op zijn tegen 2u. Feest moeten nog ijsblokjes en ijs
zoeken. Volgens Facebook gaan er al 350 mensen komen en
al meer dan 100 mensen hebben de banner geliked. Feest gaat
de kar gebruiken als mobiele opslagplaats. Delta merkt nog op
dat Feest wel hun eigen glas terug moet meenemen want de
glasbak van Delta zit al vol. De shiften van die avond zitten
bijna vol buiten die na drie uur nog niet maar dan hebben ze
toch geen shiften meer nodig waarschijnlijk. Jasper merkt nog
op dat het wel lange shiften zijn dit jaar.

○

Bingo Goliarde
Goliarde voor binnen twee weken. Ze gaan dit nog verder
uitwerken.

○

Cantus VPPK-VTK
Er is vandaag een evenement op Facebook aangemaakt. De
banner van VPPK was mooier dan die van ons dus hebben we
die gebruikt. De glazen wand in de kelder is op dit moment
terug doorzichtig, voor de pappenheimer is dit wel niet zo
leuk. Er komt binnenkort een firma dit terug ondoorzichtig
maken. Voorlopig plakken we dit af met posters.
VPPK cantust altijd met veel praesidium dus probeer af te
komen, de dag erna is het Wapenstilstand dus kan je
uitslapen. VTK en VPPK gaan elk 50 man binnen laten zodat
we in totaal met een 100tal mensen kunnen cantussen.

○

Delta-fuif met HILOK
Dit idee is ontstaan na de excuses van VTK aan HILOK in
verband met de ballenbadfuif. Ze willen samen een fuif
organiseren volgend semester, voorlopig is het idee om een
beachparty te doen. De eerste optie is om dit in week 10 van
het tweede semester te doen, de andere optie is de dag van de
24u van Delta maar die willen ze toch annuleren omdat Feest
het anders veel te druk gaat hebben en er waarschijnlijk toch

niet veel volk gaat komen. Verbroederen met andere kringen
zou wel goed zijn voor VTK en voor Delta dus dit is wel een
goed idee.
● Web/ICT
○
LaTeX-les
Daar doet Web en ICT zelf niet veel aan want dit wordt
georganiseerd door ZEUS. Web en ICT moet gewoon nog wat
posters aanhangen. Er gaat 190 man aanwezig zijn volgens
Facebook en het gaat door in Auditorium A. Er wordt nog
opgemerkt dat de les vorig jaar vrij nutteloos was.
● Cultuur
○
Burgies On Stage
Gaat komende donderdag door, de bandjes zijn geregeld.
Cultuur gaat volgende week naar de Charlatan voor de laatste
afspraken. Kom massaal af en neem je vrienden mee want de
voorwaarde van Charlatan om het daar te doen was dat we
met veel gingen afkomen. Het duur tot 23u à 23u30 en
daarna is er nog een feestje van Charlatan zelf met een DJ.
Laurens merkt op dat we misschien bonnetjes van Delta
kunnen geven om daarna volk naar Delta te lokken maar dit
gaat niet mogen van de Charlatan waarschijnlijk.
○

Spaghettiavond
Nog niet alle shiften zijn opgevuld. Degene die shiften doen
mogen gratis eten. ‘s Zondags gaan ze spaghettisaus maken
maar het is dan ‘s avonds praesidiumcantus dus ze vragen wat
volk om vanaf 5u samen saus te maken, die personen mogen
ook gratis komen eten dan. Aster vraagt of er spaghetti over
gaat zijn, hij wil met zijn volleyballers nog afkomen ‘s avonds.
Een van de vorige vergaderingen is er iets gezegd over
kookmateriaal, dit is ondertussen al in orde. Joran Claeys gaat
kookmateriaal van zijn Chiro geven en BEST geeft gasflessen.
Feest heeft ook nog wel wat look en pepers over van de
voordoop. Vorig jaar zat er niet veel smaak in de saus dus hier
kan wel extra op gelet worden zondag als de saus gemaakt
wordt.

● Recruitment
○
Feedback CV-schrijven
Dit gaat woensdag door maar het valt wel samen met de

bouwkundebeurs van Poutrix en het Karten van Sport. De
bouwkundebeurs stond niet in onze kalender dus we kunnen
in de toekomst best wel zorgen dat de grote activiteiten van
de Plateaukringen in onze interne agenda komen. We kunnen
ook aan Poutrix vragen om deze datum door te geven ofwel
kijken we zelf op hun agenda. Vorig jaar had Victor op de
vergadering met de Plateaukringen afgesproken dat ze hun
grote activiteiten op onze agenda konden zetten maar dit
gebeurt niet meer. Anna moet dit misschien eens reminden.
Over het evenement zelf wordt nog opgemerkt dat de
communicatie met de studenten niet zo goed was over hoe ze
nu hun CV moesten indienen en wanneer.
○

●

Delta
○
Oudejaarsavond
Delta speelt met het idee om open te doen op oudejaarsavond.
Ze gaan dan sowieso een goede avond draaien maar denken
dat het moeilijk wordt om barpersoneel te vinden. Een snelle
rondvraag leert dat wel een paar mensen dit willen doen. We
kunnen die avond best wel een buitenwipper huren omdat we
anders veel problemen gaan hebben waarschijnlijk. Er zijn veel
café’s die die avond inkom vragen dus we kunnen dan ook een
kleine bijdrage vragen.
○

●

Rad van Fortuin
Tijdens een klein brainstormmoment kregen ze het idee om
een nieuwe recruitmentactiviteit te organiseren. Ze willen het
Sint-Pietersplein afhuren en er een groot reuzenrad zetten. In
de bakjes zitten dan de bedrijven en de student rijdt dan een
toertje mee met het bedrijf. Het is een soort speeddate. Het is
wel een goed idee maar dit zou sowieso pas voor volgend jaar
zijn. We kunnen dit gebruiken in plaats van de solli-2daagse.
Vooral voor starts-ups zou dit wel werken omdat het daar wel
wat losser aan toe gaat op het vlak van recruiting.

Pers
○

Deltacrew meeting
Gaat morgen door in Delta, als je geinteresseerd bent om iets
extra te doen voor Delta mag je om 18u15 afkomen.

Kommaneuken 2
Nu dinsdag is het kommaneuken 2 vanaf 18u in Groen. Pers

gaat proberen de opmerkingen van daarnet er nog in te
steken. Brecht heeft het idee om een alias te maken waar je
kan naar sturen als je iets mee maakt in Delta, dit kan dan als
roddel in het Civielke komen. Het moet wel redelijk deftig
blijven en anoniem.
● Sport
○
Jeneverloop I (YOLO edition)
Er is een Yolo editie dit jaar, je kan een drinkbus vol jenever
kopen voor 2euro. Sport moet wel oppassen met deze actie
omdat je dan wel heel goedkoop drank kan krijgen. Vorig jaar
is er de oproep geweest om fluovestjes mee te nemen voor de
zichtbaarheid, ze kunnen dit deze editie ook best doen.

●

○

VTKarting Endurance
We vertrekken om 17u in Gent om te gaan karten en we keren
terug rond 23u à 24u.

○

IKF volleybal dames
Sport zoekt nog supporters en ze hebben een bak bier
voorzien. Dit gaat maandag door en begint om 19u.

○

Judotraining
Dit is een nieuwe activiteit. Op Bach Launch hebben ze een
paar vragen gehad om dit te organiseren.

○

Lopen met Secretaris
Volgende week maandag gaat sport lopen met de secretaris
rond de watersportbaan. Senne zegt dat hij in vorm is.

PR/Externe
○
Laat er licht zijn
Dit is de Fotonicabeurs die doorgaat op 10 november. De
opbouw begint vanaf 11u en VTK kan de bar beginnen
opbouwen vanaf 14u. Pieter gaat het licht en het geluid doen,
als er nog mensen willen helpen mogen ze dit laten weten aan
Anna. 
Op de avond zelf schat Anna dat ze 10 mensen nodig
gaat hebben voor de receptie achteraf en de bar te bemannen.
2 jaar geleden heeft VTK na de receptie van Techboost
gewoon bakken Duvel meegenomen, vorig jaar waren er nog
mensen van de unief die Victor hebben tegengehouden omdat
hij een bak Duvel aan het meepakken was.

○

●

Praeses & Vice
○
Praesidiumcantus
Volgende week zondag is het praesidiumcantus in de Delta. Er
kunnen een paar mensen er niet bij zijn.
○

●

Kroegentocht in Leuven
De inschrijvingen gaan morgen open om 18u. Het gaat
waarschijnlijk snel vol zitten. Christophe en Victor gaan
verantwoordelijk zijn samen met Anna en proberen de zatte
mensen in bedwang te houden.

VLK galabal
Nu vrijdag gaan we met z'n allen naar het galabal van de VLK
in de Oude Vismijn. We gaan eerst ribbetjes eten in de
Amadeus om half 9. Je doet best je kostuum al aan omdat de
Amadeus dichtbij de Oude Vismijn is.

Interne
○
Sinterklaas
Er is een alias om roddels door te sturen namelijk
sinterklaas@vtk.ugent.be
. Alle roddels zijn al welkom.

6)Algemeen
●

Goedkeuren medewerkers
○
Algemeen medewerker:
● Isa Brysbaert -> Oké
● Matthias Honhon -> Oké
● Ernest Van Hoecke -> Oké
● Joris Vandenbroeck -> Oké
● Arne Decadt
-> Oké
● Pieter Gijs
-> Oké
● William Noppe
-> Oké
○

●

Delta:
● Lukas Engelen -> Oké
● Samuel Huylebroeck -> Oké
● Clara Smout -> Oké
● Louis-Philip Verstraete -> Oké

PR & Externe

○

Ledenvoordelen
De pagina op de site met de ledenvoordelen is aangevuld en
bijgewerkt. Er komt een nieuwe promotie dat je 10% korting
krijgt bij de kapper in de Overpoort. Anna is ook bezig met iets
te regelen bij de Chocoladebar. Niet veel mensen kennen de
voordelen dus probeer ze te verspreiden bij je vrienden.
Interne heeft ze deze week in de Manna gezet. Volgend jaar
kunnen we misschien een flyer geven bij de lidkaartenverkoop.

●

Feest
○

●

Eetfestijn FK
Het FK organiseert een eetfestijn voor de praesidia. Dit gaat nu
donderdag door en er zijn van VTK al 8 mensen ingeschreven. Je kan
kiezen tussen vis of vlees.

Alcohol/Accijnzen
Op 1 november (vandaag dus) gaan de accijnzen op alcohol
een heel stuk omhoog. Zo komt er ongeveer 3 euro bij per fles
sterke drank. Feest is vrijdag voor veel geld drank gaan kopen
en zo hebben ze toch al wel wat kunnen uitsparen. We kunnen
misschien een keer per semester eens naar Luxemburg rijden
om daar drank te gaan kopen omdat het daar veel goedkoper
is. Penning merkt op dat dit waarschijnlijk wel moeilijk gaat
zijn om in te passen in de boekhouding omdat je dan drank
over de grens smokkelt eigenlijk. We gaan dit eerst eens
navragen bij de juridische dienst van het FK.

7)Varia
●

USB stopcontacten in Blauw
We kunnen USB-poorten inbouwen in de kabelgoten van VTK blauw.
Je hebt dan geen adapter meer nodig maar wel nog een kabel, dit
maakt dan niet meer zo veel verschil. Hier wordt verder voor gekeken.

●

Postvakjes
Er was een factuur nodig voor de doop die in het feestvakje lag maar
deze is eruit gevallen en dan heeft Feest lang moeten zoeken om ze
terug te vinden. Dus als je iets vind dat uit een postvakje is gevallen,
stuur dan een mail naar de post in kwestie zodat zij er van weten.

●

‘Promoties in de Overpoort’ Facebookpagina
Een paar cafébazen van de Overpoort hebben een Facebookpagina
aangemaakt waar ze hun promo’s van de avond opzetten. We

vermoeden dat ze zo willen samenspannen tegen ons. We kunnen
eens vriendelijk vragen of we mogen meedoen maar meer kunnen we
niet doen.
●

Banner Feest
Lorenz moet volgende keer als hij een banner maakt zorgen dat het
schild van VTK niet meer op een witte achtergrond staat want dit is
niet zo mooi.

●

Sfeerzwemmen
Je kan in Gent blijkbaar ergens een zwembad afhuren en je kan er dan
boxen zetten zodat je een zwemfeestje kan doen. We gaan hier verder
voor kijken.

●

Puntjes PV doorsturen
Als je de puntjes van de volgende PV doorstuurt naar de secretaris
dien je de datum van de activiteit in kwestie er naast te zetten, dit is
dan makkelijker om te volgen op de PV zelf en dan weet je wanneer
die activiteit ook doorgaat.

●

Temorary profile PC’s blauw
De PC’s in blauw komen heel vaak op een temporary profile zodat je
niet kunt printen. Dit komt omdat de PC’s te vol staan. ICT gaat
grotere harde schijven kopen. Het zou ook al helpen dat je dingen op
de share zet ipv op de harde schijf van de PC’s

●

Linkerachterband VTKar
De linkerachterband van de VTKar laat een beetje los dus als je met
een zware lading onderweg bent denk je hier best aan en passeer je
snel eens langs het tankstation om er wat druk bij te steken.

●

Evaluatie vergaderen delta
Dit was de eerste praesidiumvergadering die we deden in Delta. Het is
er minder warm als in VTK Groen maar het ruikt hier wel niet zo goed
maar dat gaat opgelost zijn als de schimmel weg is. Er is wel constant
materiaal van de pulsie en extractie. Mathieu vindt het makkelijker in
blauw omdat je daar dingen kan afprinten. De tafels en banken waren
wel heel vuil dus we moeten de kringen verplichten om de tafels af te
kuisen na hun cantussen. We stemmen over het voorstel om de
volgende vergaderingen ook in Delta te doen als de cantuszaal vrij is.
Dit voorstel wordt goedgekeurd.

