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Te laat (verwittigd): Jonas, Isolde 

Te laat:  Brecht S 

Afwezig (verwittigd): Senne, Gilles 

Afwezig niet verwittigd:   

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 
Zondag 20 november 2016: PV7 + AV4 

2)Mededeling van de voorzitter 
● Uitschrijven activiteiten 

Het gebeurt regelmatig dat mensen ingeschreven zijn en betaald         
hebben voor een activiteit en een dag op voorhand of nadien           
meedelen dat ze niet mee gedaan hebben en hun geld terugvragen. 
Voor iedereen geldt “betaald is betaald”. 
Als iemand je plaats kan innemen is het ok, maar regel dit onderling. 

● Drank 3.15 
Er is nu niets meer van bier of frisdrank. Als je ziet dat het bijna op                
is, meld dit dan. 

● Geen toegang tot Plateau op vrijdag 11/11 en dinsdag 15/11 

3)Regels en afspraken 
4)Voorbije activiteiten 

● Cursus 
○ Truienverkoop (17/10-04/11) 

Er zijn 39 truien besteld, dat zijn er twee meer dan vorig jaar. 
● Sport 

○ IFT (24/10) 
We behaalden de derde plaats. 
Het was leuk dat bijna iedereen van het praesidium aanwezig          
was. 
We hebben onze nieuwe truitjes kunnen tonen. Ze zijn mooi. 
Er waren geen praktische problemen, buiten het feit dat er maar           
één karsleutel was. Dat was niet zo handig. 
We hebben de mascotte van het Hilok gestolen. Ze hebben ons           



uitgedaagd voor een oorlogscantus, dus morgen zullen we de         
mascotte ophangen in Blauw en een foto doorsturen met de          
vraag wanneer die oorlogscantus zal doorgaan. 

○ 24urenloop Leuven (26/10) 
Twaalf mensen zijn naar Leuven gegaan, waaronder negen zeer         
goede lopers. 
Leuven was heel enthousiast en ze beloven met veel volk naar           
de 12urenloop te komen. 
Jammer dat we verloren hebben van Appoloon. 

○ Karten (03/11) 
Het was heel plezant, iedereen heeft zich geamuseerd. 
Het is goed voor de begroting want ze hebben een prijsje           
gemaakt. 
Sommigen vonden €30 veel, maar eigenlijk is dat wel goed voor           
wat je krijgt. Misschien kan in het vervolg in de aankondiging           
vermeld worden hoe lang je effectief rijdt, want dat is wel lang. 
Er hadden nog een paar mensen zich uitgeschreven, dus ze          
waren met 36 i.p.v. met 40. 
In hetzelfde gebouw zijn nog heel veel andere dingen te doen,           
dus dat is misschien handig voor andere activiteiten. 

● Feest 
○ IFT goliarde (24/10) 

Joris heeft in Delta gescand en Jules en Jonas op het IFT. 
Het was soms wel moeilijk om te focussen door de matchen die            
bezig waren. 

○ Amsterdam goliarde (31/10) 
Er was veel sfeer. 

○ Halloween Party met Dentalia (03/11) 
Er was veel volk, het was heel plezant. 
Jammer dat VTK en Dentalia apart aan het feesten waren,          
misschien hiervoor in het begin van de avond iets organiseren. 

● C&D 
○ Sector Day Consultancy (25/10) 

Dit is algemeen goed verlopen. De zaal was misschien een          
beetje te klein, maar dat was wel gezellig. 
Alle bedrijven hadden positieve feedback. Ook bedankt aan        
praesidium voor feedback via mail. 

● Delta 
○ Oktoberfest (25/10) 

Het was heel leuk. Er is veel bier gedronken (21 vaten). 
● Web&ICT 

○ Latex-les (25/10) 



Er is 40à50 man gekomen. Alles is goed verlopen. 
Het was hetzelfde als vorige jaren. 

○ Codesprint (26/10) 
Er is niet heel veel werk gedaan doordat er wat nieuwe mensen            
waren en sommige vaste waarden waren er niet. 

● Schachtentemmer 
○ Centaura+VTK cantus (26/10) 

Het was heel plezant. We hebben wat West-Vlaams geleerd. 
We hebben ook heel wat nieuwe dingen opgestoken voor onze          
cantussen. 
Volgend jaar gaan wij naar Kortrijk, niet meer dit jaar. 
Op 27/04 zetten ze 40 vaten voor hun lustrum. Dit is de dag na              
12urenloop. 

● Cultuur 
○ Quiz (27/10) 

Het zat helemaal vol. Het is niet uitgelopen zoals het          
pokertoernooi. Er waren leuke prijzen, beter dan op het         
pokertoernooi. 
Tot dit jaar heeft Cedric De Boom telkens de vragen gemaakt,           
maar hij stopt er mee, dus we moeten op zoek naar iemand            
nieuw. Het idee is om hiervoor een quizteam op te stellen. 

○ Citytrip Amsterdam (01-02/11) 
Het was leuk. 
De chauffeur heeft hen verkeerd afgezet waardoor ze nog een          
uur moesten stappen naar het hostel. 
Het was een mooi hostel. 

○ Workshop paaldansen (03/11) 
Het was leuk. 

● Interne 
○ Uitdelen Halloweensoep (28/10) 

De soep was lekker. 
Er was 30 liter soep geleverd au bain-Marie, dus we moesten           
ze zelf niet meer opwarmen. 
De versiering is nadien hergebruikt kunnen worden door Feest         
voor het Halloweenfeestje. 
De hoeveelheid was goed. Tijdens de pauze van 11u30 waren          
drie van de vier bakken op, tegen de volgende pauze was de            
vierde bak ook leeg. 

● Pers 
○ Verschijnen ‘t Civielke 1 (24/10) 

De pint van Delta is niet het juiste merk. 
Het emailadres voor het wedstrijdje was fout, waardoor er         



slechts vijf mails zijn binnengekomen, maar waarschijnlijk was        
er wel meer respons. 

○ Kommaneuken 2 (03/11) 
Het was gezellig. 

5)Komende activiteiten 
● Cultuur 

○ Danslessen salsa (09+16+23+30/11) 
Vanaf volgende week woensdag gaan ze één keer per week          
dansen. Dit gaat door in de Ledeganck. 
Er is geen plaats meer. 

● BEST + IAESTE 
○ International shots goliarde (07/11) 

Er zullen exotische shotjes zijn aan democratische prijzen. 
Het is ook een gewone goliarde, Jacob zal scannen. 
Woohoo geeft een vat, C&D coördineert dit de avond zelf. 

● Feest 
○ Jaardrinkgoliarde (14/11) 

Dit is een traditie. 
Er komt een nieuwe regeling: enkel nog gedoopten die hun lint           
aan hebben, krijgen twee bonnetjes. Deze goliarde is de         
overgang dus gedoopten zonder lint krijgen twee bonnetjes,        
gedoopten met lint krijgen er drie. 
Om 00u zet Feest een vat, want dan stopt de wedstrijd. 
Ook het FK zet een vat. 

○ Cocktailfuif (16/11) 
Er zullen vier cocktails zijn. Alles zal zijn zoals gewoonlijk. 

● Schachtentemmer 
○ Initiatiedoop 2 (07/11) 

Het is een Guido Gids-tour. 
Er zijn al 111 inschrijvingen, inclusief peters. Hiervan zijn er 66           
eerstejaars ook naar de eerste initiatiedoop geweest. 
Ze zullen onderverdeeld worden in groepen van 10. 
Onderweg moeten ze wedstrijdjes doen. Ze eindigen in Delta         
tussen 23u en 23u30. 
Met het budget dat over is, zet schachtentemmer een vat. 

○ Oude rolderscantus (10/11) 
De inschrijvingen zitten al goed vol, met ook al 10à15 oude           
rolders. 
Het is leuk als ook veel van het huidige praesidium aanwezig is. 

● Sport 
○ IFK minivoetbal (07/11) 

VTK1 speelt tegen Blandania en VTK2 speelt tegen Moeder         



Lies 2. 
○ IJshockey (07/11) 

Dit gaat door in Kristallijn. 
De inschrijvingen zaten direct vol. 

○ Lopen met Penning (07/11) 
Penning zal Pieter moeten helpen want rest van Sport gaat niet           
mee lopen. 

○ IFK volleybal dames (14/11) 
Het is de eerste ronde. 
We zitten in een haalbare poule, dus hopelijk behalen we een           
goed resultaat. 

○ Zwemtraining 1 (16/11) 
Op 05/12 is er de zwemmarathon. Dit is zoals de 12urenloop           
maar dan in het water. 
We hopen op een goed resultaat, zeker na winst op het IFT. 

● Delta 
○ Drum and Bass 2.0 (08/11) 

De organisatie is klaar. Er staan nog heel wat shiften open, ook            
voor praesidium. 
Er moet op het evenement nog vermeld worden dat het niet           
gratis is voor FK praesidia. 

● C&D 
○ Sector Day IT&Electronics (08/11) 

Er komen 10 bedrijven. 
We gaan piano’s maken van bananen en appels. 
Er staan nog shiften open voor de receptie. Het is zeker nodig            
dat ze opgevuld geraken. 

○ Sector Day Chemistry&Energy (17/11) 
We gaan cocktails maken en drinken in Bar des Amis op de            
Vlasmarkt. 
Na de cocktails volgen presentaties en een netwerkreceptie. 
Er zijn slechts 30 plaatsen voor studenten; de inschrijvingen         
openen morgen om 14u. 

● BEST 
○ prEBEC Kortrijk (09/11) 
○ prEBEC Plateau (16/11) 
○ prEBEC Schoonmeersen (17/11) 
Dit is het moment om je innerlijke archie boven te halen en te             
knutselen. De ronde in de Plateau zit al vol. Als je nog wil meedoen,              
moet je naar Kortrijk. 

● Penning 
○ Datum voor introductie tot boekhouden van onze boekhouder 



(Bijna) Iedereen is geïnteresseerd. 
In week 10 en 11 is er op woensdag en donderdag nog niets             
gepland. Cedric zal de datum bespreken met de boekhouder en          
een Doodle maken voor het praesidium. 

● Mogelijke praesidiumuitstapjes 
○ VEK openingsfuif (09/11) 
○ FK cantus & Dentalia cantus (15/11) 

Op de FK cantus mogen vier mensen mee. Stéphanie, Brecht V,           
Alexander en Yentl zijn geïnteresseerd. 
Naar de Dentalia cantus mogen er vier of vijf. Er zijn er meer             
geïnteresseerd. Sander zal kijken wat hij kan doen. 

○ Animal Farm (17/11) 
Dit is een feestje VLK en VDK in de Vooruit. 

6)Algemeen 
● Goedkeuren medewerkers 

○ Pers 
- Hendrik Serruys 
Unaniem goedgekeurd via stemming. 

○ Delta 
- Bart Verzelen 
- Arne Feys 
- Annelies Meerseman 
- Tim Duvillers 
Unaniem goedgekeurd via stemming. 

○ Sport 
- Laura Verghote 
Unaniem goedgekeurd via stemming. 

○ Cultuur 
- Remi Delange 
- Isa Brysbaert 

Dit is het scriptteam. 
Unaniem goedgekeurd via stemming. 

○ Web 
- Nico Ekkart 
Unaniem goedgekeurd via stemming. 

○ Algemeen 
- Edward Mahieu 
Unaniem goedgekeurd via stemming. 

Pas je medewerkers op de site zelf aan naar actief, dan krijgen ze de              
uitnodiging voor het medewerkersetentje. 

● Sport 
○ Skicrew 



De beslissing is genomen. De skicrew is: Hanne, Stijn en          
Thomas O. 
Ze leggen het contact tussen de leden en SkiKot. 
Daarnet hebben ze samengezeten en hebben ze een actieplan         
opgesteld. 
Als er ideeën zijn voor een promoavond of voor iets leuks ter            
plaatse, stuur ze dan door naar skicrew@vtk.ugent.be. 

● Interne 
○ Gebruik fototoestellen 

In de kast ligt één fototoestel, maar zonder geheugenkaart. 
De ander ligt nog steeds in de kar. 
Algemeen: let meer op (voor verlies en beschadiging), laad het          
fototoestel steeds weer op na gebruik, leg het op zijn plaats,           
zet de foto’s zo snel mogelijk op de share en mail dan naar             
Interne. 

○ Uren activiteiten website 
Zorg dat de uren juist staan op de site (toch zeker een week op              
voorhand) zodat ze ook juist in de Manna komen. 
Anders is dit vervelend voor Interne maar ook voor de leden. 

7)Varia 
● VEK komt een vat drinken op 21/11 (Sander) 

We werken veel samen door het café en met C&D, maar de praesidia             
kennen mekaar niet echt. 
Wij gaan dan in het tweede semester in de Yucca een vat drinken. 
Ze komen om 21u, dus liefst zo veel mogelijk VTK praesidium dan            
aanwezig. 
Het is die avond karaokegoliarde, dan geeft Feest ook een vat om            
22u. Dat is ook de dag van Jeneverloop. 

● Gratis vat FK in Delta op 14/11 (Stijn) 
● Gladde vloer in lounge van Delta (Stijn) 

Het is een gepolijste vloer dus dat is logisch. Anders hebben we            
stank. Er is dus niet veel aan te doen. 

● Facebookpagina van Delta heeft 4000 likes (Cedric) 
● Praesidiumcantus 

Het thema is minderheden. Iedereen moet zich verkleden! 
● Skiën 13/11 

C&D gaat skiën. Ze vertrekken om 16u uit Gent. 
Je krijgt korting met de Guido Gids. 

● Pinnetjes met schild 
Moustapha zal offertes opvragen. 

● Karsticker 
Op de volgende vergadering zal gestemd worden of er een nieuwe           



karsticker komt. 
● Hervorming academiejaar (Basile) 

Ze willen het academiejaar vroeger laten starten, al in de eerste week            
van september. Dit is vooral voor de internationalisering. 
Er liggen veel ideeën op tafel. 
Er is een werkgroep vanuit de Gentse studentenraad. De mening van           
de facultaire kringen zal ook gevraagd worden. 
Basile zal een mail sturen om alles verder toe te lichten. 

● YOLOKolomité (Alexander) 
Dit zal op de volgende PV bekend gemaakt worden. 

● Big Splash (Sander) 
Dit is in Leuven, georganiseerd door Lipton. 
Hier battelen studentenverenigingen tegen mekaar. 
Vorig jaar hadden we het idee om het naar Gent te halen. Lipton zag              
dit zitten maar er waren problemen met Stad Gent. 
Lipton organiseert alles, wij zorgen voor reclame bij andere kringen          
en een paar kleine praktische zaken. Dus voor ons is dat niet heel             
veel werk. 
Alexander en Brecht V willen zich engageren om dit te regelen. 

● Nieuwe pc’s Blauw 
De server uit onderrood zal verdwijnen. 
Nadien zal je kunnen inloggen met je UGent-account en werken met           
je H-schijf. Er zal een nieuwe share komen. 
Hierdoor zullen de bijnamen verdwijnen. 
Iedereen met een UGent-account kan dan inloggen op de computers          
in Blauw. 


