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1)Datum volgende PV
Zondag 29 november

2)Mededeling van de voorzitter
We heten Cedric welkom in het praesidium. Hij zal Tom vervangen in het
Delta-team. We laten Cedric zich even voorstellen. Hij komt van
Antwerpen en doet aan muurklimmen en skiet graag. Hij studeert
bouwkunde en hij heeft één broer maar geen zus en ook geen huisdieren.
Zijn mama weet nog niet dat hij Delta gaat doen.
Er heerst een wrang gevoel over het afhuren van de lounge van Delta. Er
zijn wat interne discussies geweest. Omdat dit het eerste jaar van Delta is
wisten we niet wat er allemaal mogelijk was en wouden we zoveel mogelijk
volk naar ons café lokken. We moeten nu wel proberen de lounge voor te
behouden voor de mensen die eens rustig een pintje willen komen drinken
en wat willen praten zonder al te luide muziek. Er komen dus nieuwe
regels. Delta stelt zelf voor om geen externe activiteiten meer toe te laten
in de lounge op een maandag. Je kan de lounge vanaf nu afhuren van 21u
tot 24u maar alles moet wel buiten zijn en opgeruimd ten laaste om 24u.
Het afhuren is gratis als je drank van Delta afneemt. Als je zelf fruitsap,
wijn of cava meebrengt dien je wel 100 euro te betalen. Dit bedrag geldt
niet voor activiteiten van VTK. De lounge moet om 23u ook worden
opengesteld zodat iedereen kan gebruik maken van de lounge. Dit voorstel
wordt goedgekeurd door het praesidium.
Weekendfeestjes: Bestuur is er geen voorstander meer van om feestjes toe
te laten in Delta in het weekend/vrijdags door externe mensen. We laten dit

vanaf nu niet meer toe.

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● FRiS
○

●

2de FRiS-vergadering (ma 19/10)
Dit was een paar weken geleden maar er kwamen wat vragen
over wat er nu juist beslist is op die vergadering. Ze hadden
het daar namelijk over de eventuele verlenging van de duur van
de opleiding industrieel ingenieur van vier jaar naar vijf jaar. Er
was wat verdeeldheid op hun vergadering waardoor er vanuit
FRiS geen duidelijk standpunt was. Het gaat dus
waarschijnlijk hetzelfde blijven en als er toch iets veranderd is
het pas vanaf 2018.

Feest
○
Cornetto goliarde (ma 2/11)
Ze hadden Cornetto’s voorzien die avond voor de leden.
Weinig mensen wisten dat er ijsjes gingen zijn maar
uiteindelijk was iedereen wel tevreden.
○

Cocktailfuif (di 3/11)
De drank was zoals de voorbije jaren ook nu weer snel op.
Anna vond de cocktails niet goed en er waren heel veel
bonnetjes over waardoor er veel boze mensen waren. Victor
heeft dan een paar plateau’s gezet om dit te compenseren
maar niet iedereen kreeg bier waardoor sommige nog bozer
werden. Feest had het cocktailstandje vooraan in Delta gezet
naast de nooddeur. Er wordt opgemerkt dat er een slecht
doorstroming was omdat de mensen die aan het aanschuiven
waren voor een cocktail eigenlijk voor de ingang stonden.
Victor zegt dat als ze de cocktails achteraan zouden doen, de
mensen moesten aanschuiven midden in het feestgedruis. Nu
konden de mensen achter de bar makkelijk hun vaten gaan
vervangen omdat ze achter de cocktailbar door konden lopen.
Er wordt nog voorgesteld om misschien eens te proberen de
cocktailbar boven te zetten. We kunnen dit eens proberen.
Brecht stelt voor om op alle grote feesten in Delta een portier
te zetten. Bij de ballenbadfuif hadden ze walkie-talkies om
goed te communiceren. Dit werkt makkelijker want zo kan de

persoon achter de bar makkelijk laten weten hoeveel volk er
nog binnen kan omdat de mensen aan de deur hier niet altijd
een goed zicht op hebben.

●

○

Bingoliarde (ma 9/11)
Het was de eerste kalme goliarde maar het concept sloeg niet
echt aan. Er stonden veel vakjes op de Bingokaart. Feest wou
hiermee de stock van Delta verlichten.

○

VPPK-VTK cantus (di 10/11)
Hun zedenmeester was enorm zat en moesten buiten gezet
worden. Van VPPK deed er niemand echt moeite om hun
prosenior stil te houden. Uiteindelijk heeft Seba ze toch
buiten gezet. De datum was ook niet ideaal omdat het de dag
erna een feestdag was en er een paar afgestudeerden kwamen
meedoen. Als we nog eens cantussen met hun moeten we wel
goede afspraken maken. Tijdens de vrije versies hebben we
hun wel beledigd. Het was een verbroederingscantus dus we
moeten zorgen dan de banden tussen beide kringen versterkt
worden. Door grove dingen te zeggen over hun gaat dit niet
gebeuren.

Cultuur
○
Burgies on Stage (do 5/11)
Het was een topactiviteit. Cultuur heeft hier niet veel werk
aan gehad. De bands waren enthousiast dat ze in de Charlatan
mochten spelen. Ook de Charlatan was tevreden met de
opkomst.
○

Spaghettiavond (ma 9/11)
Cultuur heeft last minute nog nieuwe saus moeten maken.
Ineens was de gasfles ook op waardoor ze moesten wachten
op een nieuwe. Zo hebben de leden toch een uurtje langer
moeten wachten op eten. Voor de rest is het vlot verlopen.
Blijkbaar heeft MACHT een pastakoker waar je heel snel pasta
mee kan koken. Er zijn heel veel eerstejaars geweest deze
editie. Er komt het voorstel om deze activiteit misschien
kleiner te maken maar wel alleen voor de eerstejaars als een
soort eerstejaarsetentje.

● Praeses & Vice
○
VLK Galabal (vrij 6/11)

Het was heel tof, we hebben alleen lang moeten wachten in
de Amadeus op het eten.
●

Web/ICT
○
LaTeX-les (ma 9/11)
Er was een man of 120 à 130. Web/ICT moest enkel reclame
maken.

●

Sport
○
Jeneverloop (ma 2/11)
Het was een heel goede editie. Er was wat te weinig drank
maar wel heel veel volk. Hopelijk gaat het het 2de semester
minder druk zijn. Sport heeft een beetje inkomsten gehaald
met de verkoop van de drinkbussen. Iedereen heeft het
overleefd, er is wel iemand in de watersportbaan geduwd.
○

VTKarting (woe 4/11)
Het was niet volzet. Er was plaats voor 48 mensen maar er
zijn er maar 36 afgekomen. Sport moest de karts per 12
huren dus dit kwam nog goed uit.

○

IFK volleybal dames (ma 9/11)
De meisjes hebben het goed gedaan, ze zijn door naar de
volgende ronde.

○

Lopen met secretaris (ma 9/11)
Senne is voor de twee sporties geëindigd.

●

Recruitment
○
Feedback CV-schrijven (woe 4/11)
Dit zat zo goed als vol. De presentatie van het bedrijf was niet
goed maar dit hebben ze helemaal goedgemaakt met de
feedback. Ze volgende hen goed op.

●

Pers
○

●

BEST
○
Presidents Meeting (ma 2/11 - vrij 13/11)

Kommaneuken 2 (di 3/11)
Er was een beetje te weinig volk. Het Civielke is doorgestuurd
naar de drukker.

Dit is het grootste evenement in 3 jaar van BEST Ghent. Het
internationaal management heeft de meeting eerst drie dagen
voorbereid. Vanaf woensdag zijn alle voorzitters toegekomen
en donderdag was er een openingsdag in Brussel waar Rik
Torfs was. Daarna waren er vier grote vergaderdagen waar de
toekomst en structuurveranderingen werden besproken. Er
was dan elke avond ook een feestje. Het was voor de leden
van BEST Ghent een unieke kans om geinspireerd te geraken
door het internationale niveau van BEST. Ze hebben veel
goede reacties gehad over de organisatie en ze zijn enorm blij.
Ze hebben zich kunnen profileren als een goede groep. De
samenwerking met BEST Leuven was heel goed en naar de
toekomst toe veelbelovend.
● PR & Externe
○
Laat er licht zijn (di 10/11)
Het was de eerste keer dat dit georganiseerd werd. Het was
een geslaagde activiteit in samenwerking met Chemica en
VGK. De samenwerking verliep goed. Er warn een 100-tal
mensen ingeschreven waarvan een 40-tal burgies.

○

Kroegentocht in Leuven (do 12/11)
Eerst waren en 65 mensen ingeschreven maar uiteindelijk zijn
er maar 35 mensen meegegaan. Anna is hier niet tevreden
over omdat er veel praesidium zich heeft uitgeschreven.
Christophe en Anna bleven nuchter om mensen te begeleiden
maar dit was te weinig. Er zijn maar 3 mensen achtergebleven
in Leuven. Al bij al was het een leuke avond. We kunnen dit
volgend jaar misschien doen in samenwerking met Cultuur
zodat er meer verantwoordelijken zijn.

● Interne
○
Halloween (vrij 30/10)
Het was leuk en er waren mooie slingers. De faculteit was wel
een beetje boos dat ze aan de pilaren aan de hal hingen en er
was een beetje te weinig soep.
● Delta
○
Deltacrew in actie (za 14/11)
Kneukeltje voor de Deltacrew. Er zit nu ongeveer tien man in
de Deltacrew waarvan er zaterdag een 6 à 7 mensen waren.

Ze hebben een zestal uren gewerkt en er is heel veel gebeurd.
Er zijn een hoop zorgen van Delta weggenomen. Kneukeltje
voor Wout voor het VTK logo boven in de lounge.
●

Cursus
○
Truienverkoop
Er zijn een 33-tal truien verkocht. Dat is iets minder als vorig
jaar. Er was een probleem met de kleuren, maar Cursus kijkt
dit nog eens na.

5)Komende activiteiten
● Feest
○
Shotjesgoliarde (ma 16/11)
Feest is drie weken geleden heel veel drank gaan kopen toen
het nog goedkoper was. Ze moeten nog eens denken waar ze
de shotjesbar gaan zetten. Er gaat toch minder volk zijn als op
de cocktailfuif dus kan het wel vanachter in Delta staan. Ze
moeten nog wel shotjesglaasjes gaan kopen in de AVA.
○

Cantus in Leuven (do 19/11)
Het thema is Harry Potter. Er zijn nog niet zo veel mensen
ingeschreven. Victor en Lorenz gaan nuchter blijven die avond.

○

Doopreünie (ma 23/11)
Zoals de voorbije jaren gaat er pizza en bier gegeven worden
aan de nieuwe schachten en de meesters.

○

Karaoke goliarde (ma 23/11)
Feest kijkt nog om een karaokeset huren. We kunnen
misschien ook eens kijken voor een groot projectiescherm te
hangen in Delta want dan kunnen we dit later ook gebruiken
om voetbal op uit te zenden. Dit trekt sowieso veel volk naar
Delta tijdens het EK.

○

Vriendjes- en Familiecantus (vrij 27/11)
Er zijn al veel mensen ingeschreven, het gaat leuk worden.
Dentalia gaat ook komen.

○

Massacantus (woe 9/12)
Feest moet vanaf morgen kaarten bestellen maar kunnen ze
pas 24/11 gaan halen. Omdat er altijd nog veel mensen
uitschrijven gaan ze nu eerst 30 kaarten bestellen en daarna

misschien nog bijkopen.
○

Galabal (4/3)
Feest heef morgen een afspraak voor het diner. Het zou
boven in de ArtCube zijn wat wel gezelliger is. Er kunnen daar
maximum 110 personen binnen. Tim gaat een affiche maken
vanaf december wanneer hij terug tijd heeft.

● IAESTE
○
Infoavond IAESTE (di 24/11)
Dit is een infoavond waar uitgelegd wordt wat je allemaal
moet doen zou je op een stage willen met IAESTE. De Vice
gaat dit ook nog aankondigen op Minerva.
● Cultuur
○
Gintasting (woe 18/11)
Dat is nu woensdag, het begint om 20u dus spreken we af om
19u30. Cultuur heeft 15 mensen nodig om de korting te
krijgen maar er zijn er nog maar 13 ingeschreven en maar 7
betaalden. Interne gaat nog eens reclame maken bij de
eerstejaars.
○

Filmavond (di 24/11)
Ze gaan een poll aanmaken waar je kan stemmen welke film je
wilt zien. De filmavond zelf gaat door in auditorium K, er zijn
daar zelfs 3D beamers.

● Delta
○
Vergadering met Yucca
Delta gaat eens samenzitten met de mensen van de Yucca om
beter te kunnen samenwerken. Er is een facebookgroep
opgericht samen met de Yucca om dingen uit te lenen en
makkelijker te communiceren.
●

Recruitment
○
Got-IT (di 17/11)
30 van de 40 inschrijvingen zitten vol. Je mag nog komen, er
zijn broodjes,cava en casinogames.
Recruitment heeft nog iemand nodig om met de Dockx te
rijden om al het materiaal te gaan halen.
○

Perspective on IT in the Digital Age (do 19/11)

Er zijn op dit moment een 5-tal inschrijvingen via de site plus
een aantal gedoctoreerden die aangegeven hebben dat ze
zullen komen.
●

Web/ICT
○
Codesprint 2 (di 24/11)
Je mag issues doorsturen. Ze gaan chinees eten.
Pieter verlaat de PV.

●

BEST
○
EBEC voorrondes (do 26/11, ma 2/12 en di 3/12)
Er waren te veel inschrijvingen vorig jaar. Nu werken ze met
voorrondes. De eerste voorronde is in de campus
Schoonmeersen volgende week. Naar goede gewoonte gaan
er croques en cava zijn.

● Interne
○
Sinterklaas (??)
Er gaat een mail komen om zwarte piet te dibsen. Interne
vraag ook om roddels door te sturen vooral van eerste- en
tweedejaars.
● Sport
○
IFK volleybal heren (ma 16/11)
Dit is om 19u, supporters zijn welkom. De heren vonden het
super hoe er werd gesupporterd op het IFT.
○

IFK minivoetbal dames (woe 18/11)
Het was moeilijk om wat meisjes te vinden maar ze hebben
wel wat eerstejaars gevonden.

○

IFK voetbal (ma 23/11)
We spelen tegen de WINA, dit gaat geen groot probleem zijn.

○

IFK judo (di 24/11)
Er was zestien man op aanwezig op de judotraining vorige
week.

○

IFK minivoetbal heren (woe 25/11)
VTK1 speelt tegen Lombrosiana, normaal gezien moet dit
lukken.

●

○

Landgraaf (do 26/11)
Er is nog één plaats over. Spijtig genoeg valt dit samen met
het medewerkersetentje maar dit ging niet anders volgens
Christophe. De Vice belooft om te koken voor Sport.

○

Skireis (vrij 29/1)
Dit was lang een probleem omdat de studio’s voor 4 personen
waren maar je kon inschrijven voor 5 personen. Dit was de
fout van Skikot omdat ze een probleem hadden met het hotel.
Nu zijn de kamers toch voor 5 personen dus dat probleem is
opgelost. Er zijn heel veel kamers waar nog één iemand bij kan
en we moeten alles opvullen van Skikot. Sport moet dan maar
groepen uit elkaar halen.

Praeses & Vice
○
Medewerkersetentje (do 26/11)
We gaan bbq’en in de Cocteau, het gaat lekker zijn. Het
praesidium is ook welkom. De vice biedt nog eens zijn excuses
aan aan sport voor het samenvallen met de uitstap naar
Landgraaf.
○

Praesidiumetentje (zo 22/11)
Dit is volgende week zondag, de locatie is nog onbekend. We
worden verwacht in kostuum of kleedje EN met ons lint.

6)Algemeen
●

●

Goedkeuren medewerkers
○
IAESTE:
○
○
○
○
○
○
○
Cultuur:
○
Delta
○

Elias Debaere-> -> oké
Jan Devriese -> oké
Wouter Dedeurwaerder -> oké
Thomas Geldhof -> oké
Thomas Deberlanger -> oké
Julie Van Overloop -> oké
Lotte De Vos -> oké

Sluitingsdata + reservatiedata
Delta sluit vanaf 15 december tot 7 februari. Er vinden dan
ook geen cantussen plaats. Delta is eventueel nog wel open op

oudejaarsavond.
Het tweede semester is delta toe van 26 maart tot 11 april en
van 14 mei tot 25 juni. Vanaf 25 juni is Delta terug open tot 1
juli waarna het café dicht blijft tot 12 september. Dan is er
terug een proefweek voor de nieuwe ploeg. Delta heeft nu
open gedaan op 11 november maar dit was een feestdag. ISS
is daardoor niet komen kuisen en hebben we dit zelf moeten
organiseren.
Voor de reservatiedata geldt het volgende:
VTK feestje en cantussen mogen altijd gereserveerd worden.
De reservaties van de externe cantussen beginnen op 1 maart
en van de externe feestjes op 10 mei.
●

Penning
○
Q8-thread
Er is een tankkaart van de Q8 waarmee we korting krijgen en
waardoor de factuur automatisch wordt opgestuurd naar
penning. Het ticketje dat je na het tanken krijgt moet je nu niet
meer inboeken maar gewoon doormailen in de thread zodat
penning er wel een beeld van heeft als er iets niet zou kloppen
met de factuur. Ze gaan in die thread ook nog de locaties van
de Q8’s in de buurt aangeven want velen weten er geen zijn in
de buurt. De vice gaat ook de GPS updaten zodat de
tankstations er in komen. Vanaf nu tanken we ook enkel nog
bij Q8.

●

FRiS
○

Rondvraag onderwijsevaluaties
Op sommige vakken is het deelnamepercentage van de
onderwijsevaluaties zeer laag. FRiS wil de evaluaties
verplichten maar de studenten zijn tegen het verplicht maken.
Er is nu een evaluatieformulier om de onderwijsevaluaties te
evalueren.

7)Varia
●

Deur groen
De deur in groen is kapot, Wout heeft ze voorlopig gemaakt maar dit
moet nog definitief gemaakt worden door de faculteit.

●

Wanden platte kar + reparatie
Lorenz heeft opgemerkt dat je stokken in de platte kar kan steken
zodat je wanden kan maken. Sommige mensen staken de ijzeren bol in

het verkeerde gaatje zodat de kar kapot gaat. Er wordt ook gevraagd
om de stok van de platte kar en het duvelke in onderrood te zetten
want de leden durven hier wel eens mee rondracen in de gang.
●

VLK activiteiten
Gilliam en Sofie Vriens waren blij dat we op hun cantus waren. Het
was wel de eerste keer dat we naar hun activiteit kwamen. Misschien
moeten we proberen om eens vaker naar hun activiteiten te komen
omdat zij ook vaak naar de onze komen.

●

Link Delta-VTK
Victor stoort zich aan het feit dat hij voor de zoveelste keer moest
zeggen dat Delta eigenlijk van VTK is. De link tussen Delta en VTK is
niet duidelijk genoeg vindt hij. We moeten de gedoopten en het
praesidium meer proberen pushen hun lint te dragen op de goliardes
want de mensen reageren direct anders als je uitlegt dat de mensen
achter de bar ook maar gewoon studenten zijn. Er wordt voorgesteld
om toch je lint te dragen achter de bar. We moeten ook sowieso meer
nadruk leggen op het feit dat we een café zijn van studenten voor
studenten. En op de banners van VTK moet er zo veel mogelijk het
Delta logo gezet worden.

●

Lipton Big Splash
We staan in contact met Lipton. We zouden 10000 mensen bij elkaar
moeten krijgen.

●

Inschrijvingslijst
Het systeem van inschrijven op de site werkt echt niet goed. Iedereen
schrijft zich in om een plaatsje te claimen en schrijft uiteindelijk uit als
ze niet meer kunnen. Het FK heeft een ticketsysteem waar je met
overschrijving kan betalen. Kan Web geen online betalingssysteem
integreren in de site? Ze hebben hiervoor gekeken maar dit is veel te
duur. We kunnen gewoon kaarten verkopen in blauw en de eersten die
komen zijn ingeschreven. Dit is nadelig voor de mensen die heel de
dag in Zwijnaarde zitten. Een andere mogelijkheid is via
overschrijvingen maar dit is moeilijk voor Penning. De mentaliteit van
de leden en van ons is gewoon fout door een plaatsje te claimen als je
denkt dat je misschien kan komen. We kunnen en sanctie geven als je
niet komt naar een activiteit maar je wel bent ingeschreven. Een
andere optie is om de leden te laten betalen bij het praesidium en de
inschrijvingslijst veel sneller op te kuisen.

●

Krapuul in Delta
Wout heeft al gehoord dat sommige Delta beschouwen als het café
waar alles kan. Er komt echt wel wat krapuul naar Delta. Op drukke
feestjes moeten we misschien toch maar met een buitenwipper
werken maar dit is niet echt studentikoos.

●

Werkmateriaal VTK
Veel van het werkmateriaal ligt nu in Delta. Al dat materiaal moet
terug en er komt een basisgereedschapskist voor in Delta.

●

Muilfoto’s op de site
Er staan een aantal minder mooie foto’s op de site. De mensen
moeten maar een mail sturen als ze hem er af willen. Web kan
eventueel ook een knop maken waarop je kan klikken als je de foto
weg wilt.

●

VPPK kerstmarkt
We gaan eens langsgaan.

