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Te laat (verwittigd): S
tefan, Michiel, Pieter
Te laat: T
homas
Afwezig (verwittigd): W
out, Laurens, Björn, Anna, Noor, Nick, Stéphanie
Afwezig niet verwittigd:

1)Datum volgende PV
PV10 + BegrotingsAV: zondag 9 februari

2)Mededeling van de voorzitter
Zorg dat je op tijd bent voor de deadline voor de begrotingsAV

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
●

Feest
○
Vogelgoliarde (ma 30/11)
Feest had vogels gekocht, het was een leuke avond. Ze
wouden eerst een vat geven om 22u maar er was heel weinig
volk dus eigenlijk was het heel de avond gratis.
○

Sinterklaascantus (woe 2/12)
Er was redelijk veel volk en ook veel bezoekende kringen, het
was een leuke cantus.

○

“Wat ligt er in mijn schoentje?”-goliarde (ma 07/12)
Dit was ook een rustige goliarde, er waren enkel anciens en
wat eerstejaars. De overschotten van Delta zijn weg gegeven.

○

VTK@massacantus (woe 09/12)
De Kar is beschadigd geraakt die avond, hij stond op de
parking van Flanders Expo om als vestiaire te dienen. In het
begin was er gewoon wat zwijnerij maar dan heeft het SK
onze bierkoning gediskwalificeerd om hun eigen bierkoning te

bevoordelen. We zijn dan echt boos geworden en hebben we
de stoelen en tafels plat gelegd. Het Massacantuscomité was
daar boos over. Blijkbaar heeft er ook iemand een lint gestolen
en is er glas en stoelen naar het comité gegooid. Seba heeft
bericht gekregen dat iemand van VTK dit heeft gedaan.
●

BEST
○
EBEC Preliminaries Plateau (woe 3/12)
Hoewel dit samen viel met de Stagefair was het toch een
groot succes. Ze gaan enkel nog promotie voeren voor de case
studie.
○

LBG Dinner (woe 10/12)
Het was heel lekker.

●

Delta
○
Bierweek (ma 7/12 - don 10/12)
Dit is goed gegaan. Niet al het bier is weg, maar de Palm Hop
Select is wel bijna op.

●

Secretaris
○
Ereledenreceptie (vrij 11/12)
Het was een leuke avond. Er waren niet zo veel ereleden (een
25-tal) maar degene die er waren vonden het leuk en waren
zat. Senne heeft om 2u Delta afgesloten.
○

●

Kerstkaartje
Er gaat een papier rond waarop iedereen zijn naam moet
schrijven voor op het kerstkaartje.

Sport
○
Zwemmarathon (ma 30/11)
We zijn tweede geworden op de zwemmarathon. Sport had
wel gerekend op meer zwemmers. Omdat Sport die avond een
bedrijfsbezoek had, heeft Stéphanie het die avond
overgenomen. Ze heeft dat goed gedaan.
○

Minivoetbal heren (ma 30/11)
VTK2 en VTK3 speelden, beide ploegen zijn door naar de
volgende ronde.

○

XL-loop (ma 7/12)

Er waren een stuk of 35 deelnemers. Kasper heeft voor de
derde keer gewonnen.
●

PR & Externe
○
Stagefair (don 3/12)
Er wordt opgemerkt dat je ook zou moeten kunnen inschrijven
aan de deur. Maar iedereen kan toch gewoon binnen.

●

Recruitment
○
WhodunnIT (di 1/12)
Het was een moorddiner. Het spel was op zijn Hollands. Het
was een klein beetje vreemd maar wel leuk. Ze waren met net
iets te weinig (25 studenten). Volgend jaar gaat er maar één
evenement voor IT georganiseerd worden. Het aanbod is nu te
groot.

●

Cultuur
○
Toneel: Moord op de oriënt express (don 10/12)
Er zijn 24 mensen meegegaan naar het toneel. Dit was voor
de helft van de prijs en vermoedelijk om de zaal op te vullen.
Baptiste vond het een cool toneel.

5)Komende activiteiten
●

Delta
○
Blok @ Delta (kerstvakantie)
Omdat de Plateau dicht is in de kerstvakantie en er dus daar
dan niet gestudeerd kan worden, kan je in Delta terecht om te
blokken. Brecht gaat daar vaak studeren dus moet je aan hem
vragen wanneer hij er is zodat hij je binnen kan laten. Er wordt
wel afgesproken dat je niet aan de drank van Delta zit en dat
je de kasse niet aanzet. Ruim dan ook je eigen rommel op en
houdt het proper. Verder mag er enkel praesidium zijn
vergezeld van enkele vrienden. Er wordt gevraagd of er
internet gaat zijn. Brecht wilt het internet van Delta wel
opstellen maar dan mag er geen muziek of films gestreamed
worden want dan gaan we snel over onze datalimiet zitten.
○

Oudjaar (do 31/12)
Delta zou graag open doen op oudjaar maar voorlopig vinden
ze niet genoeg mensen die achter de bar willen staan. Er is
zeker nog één iemand nodig. Als het doorgaat gaat er die
avond ook een buitenwipper zijn.

○

●

●

Deltamedewerkersactiviteit (zo 14/2)
Volgend semester gaat Delta hun medewerkers bedanken op
een speciale activiteit voor hen. Er wordt aan het praesidium
gevraagd om ideeën door te sturen. Deze activiteit gaat
betaald worden met de fooi die Delta heeft gekregen van het
eerste semester, dit is ongeveer 300 euro. Er wordt nog
opgemerkt dat het best een groepsactiviteit is waar niet te
veel gefocust wordt op alcohol.

Feest
○
Apres Ski goliarde (ma 8/2)
Feest wil Delta vol sneeuw leggen. Dit kan nep sneeuw zijn of
echt sneeuw en dan de airco op 10 graden zetten. Die avond
is het de eerste goliarde van het semester dus je mag geen
mensen wegjagen omdat er sneeuw ligt in Delta. Vroeger
hadden we in de Porters House een boomstam staan voor
hamertje klop op te spelen, er wordt gevraagd waar deze
naartoe is. We zouden dit dan terug in Delta kunnen zetten.
Het schijnt dat deze boomstam in de tuin van de Home Fabiola
staat. Er kan die avond ook 
glühwein
verkocht worden
○

Galabal (vrij 4/3)
De affiche is nog altijd niet af. Lorenz gaat Tim nog eens
opjutten. Vrijdag willen ze het eerste ontwerp ontvangen van
hem, maar dit kan best al vroeger. De bands liggen vast maar
Feest zoekt wel nog altijd een headliner. De Dj’s die
antwoordden waren te duur waardoor ze nu toch aan het
overwegen zijn om misschien TLP te nemen.

○

Inhaalgoliarde
het is niet zeker of de inhaalgoliarde doorgaat omdat er dan
een vat moet aangesloten worden en dan het bier slecht
wordt. Tegelijkertijd is het ook het kerstfeestje van het FK dus
we kunnen gewoon daar gaan drinken.

Sport
○
Skireis (ma 1/2- zo 7/2)
Sport heeft vorige week nog eens samen gezeten met Skikot.
Zij gaan 5 apres-ski’s doen. Sport mag deze zelf inkleden.
Oud sport stelt George Moore voor, deze kan wel duur zijn. Er
wordt gevraagd hoe het met de kamerindeling zit. Sport moet

●

dit best al zo snel mogelijk doen. Er gaan in totaal 344
mensen mee. Sport zoekt nog een paar mensen die
verantwoordelijke zullen zijn op de bus, dit houdt in dat ze de
namen controleren en tellen of iedereen mee is.
Cultuur
○
Parkpop
Door de Gentse Floraliën mag Parkpop niet doorgaan in het
Citadelpark. De Stad Gent heeft dit heel laat laten weten
waardoor ze nu nog moeten zoeken naar een alternatieve
locatie. Dit zal waarschijnlijk de Kouter worden.

6)Algemeen
●

Goedkeuren medewerkers
○
Delta: 
Kasper de Nys-> Oké
○
Delta: Thomas De Letter -> Oké
○
Delta: Dries Defever -> Oké

●

Delta
○

Evaluatie eerste semester
Kort samengevat: veel vaten, veel volk, veel gemuild, veel
kapot, veel gestolen.
De omzet is goed maar de winst valt nog af te wachten,
Christophe, Cedric en Brecht gaan een financiële analyse
doen. De kapotte voorruit moet nog betaald worden. De
poefjes in de lounge gaan weg en er zullen
hoogstwaarschijnlijk tafels en stoelen komen gemaakt uit
boomstammen. Er gaat ook gekeken worden voor hogere
barkrukken omdat velen deze te laag vinden en er toch al een
groot deel gestolen zijn.
De huurvoorwaarden voor andere kringen zijn veranderd, zo
moeten de huurders 1000 consumpties ipv 600 consumpties
halen en laten we in het vervolg enkel nog externe feestje toe
op dinsdag of woensdag.
Verder wordt er niet open gedaan op de grote fuiven van VTK
in de vooruit en het galabal. Er komen ook geen feestjes meer
op vrijdag maar cantussen zijn wel nog altijd mogelijk op
vrijdag. Senne merkt nog op dat de andere kringen vaak een
afterparty/ontbijt doen in hun stamkroeg na hun galabal. Is het
een mogelijkheid om dit ook in Delta te doen na ons galabal?
Er wordt hier nog verder voor gekeken.

●

Firnalecomité
Het firnalecomité organiseert op het einde van het academiejaar
traditioneel een etentje, een cantus en ze maken het jaarboek. Seba,
Pieter, Bjorn en Eva willen dit doen.

●

Plateau speelt opera
Dit gaat door op 17 februari. De faculteit vraagt of wij met een man of
6 man kunnen helpen om parkeerwachter te zijn. Er gaan geen shiften
nodig zijn om de bar te doen.

7)Varia
●

Kerstboom
Senne en Victor zijn een kerstboom gaan kopen in de Ikea voor 5
euro. Deze staat nu in blauw. Wat gaan we er mee doen als de Plateau
dicht is? Victor gaat deze in Delta zetten dan.

●

Iedereen succes met de examens!!

●

Secret Santa
De mensen die meedoen aan de Secret Santa, we gaan de pakjes open
doen nu woensdag on 21u.

●

Cursus sfeerbeheer
Het Deltapraesidium heeft in het begin van het jaar een cursus
sfeerbeheer gedaan om te leren agressie op te lossen. Ze willen dit nu
ook doen voor andere mensen van het praesidium omdat het handig
zou zijn als er nog mensen zijn met ervaring om situaties in Delta op
te lossen. Dus als je dit ziet zitten mag je dat laten weten aan iemand
van Delta. De cursus duurt maar een klein uurtje en is niet zo
theoretisch.

●

T-shirts van I <3 Yucca
Brecht wilt dit ook voor Delta. Er wordt hier verder voor gekeken.

●

Bedanken Praesidium
Delta wilt nog eens heel het praesidium bedanken voor de hulp deze
semester, zonder deze hulp zou het niet gelukt zijn. De Deltacrew die
vaak dingen is komen repareren in Delta wordt nog eens extra
bedankt.

●

Toelating feestje van Cedric
Cedric is sinds kort reisbegeleider en wilt een reüniefeestje doen in
Delta eind mei.

Omdat we beslist hebben dat privéfeestjes altijd moeten goedgekeurd
moeten worden op een PV, wilt Cedric dit nu laten goedkeuren. Er is
toen wel gezegd dat we dit enkel vrijdagen toelaten. Cedric krijgt de
toestemming om dit feestje uit te werken maar moet dit uiteindelijk
nog wel laten goedkeuren.
●

Master Bedrijfskunde
Blijkbaar is er een verandering op til in de Master in de Bedrijskunde.
Michiel vraagt wie deze master doet om hun mening te kunnen vragen.

●

Save The Date Galabal
De VEK heeft een ‘save the date’-pagina aangemaakt voor hun galabal
Kunnen wij dit ook doen? dan weten de mensen er al van en kunnen
ze het in hun agenda zetten.

●

Selfie-stick van Alexander
Deze is verdwenen en Alexander wilt deze terug.

●

Nietjespistool
Het nietjespistool is ook nog altijd verdwenen, wie weet dit zijn?

