Praesidiumvergadering 1
Woensdag 14 mei 2014

Te laat (verwittigd): /
Te laat: /
Afwezig (verwittigd): /
Afwezig niet verwittigd: /
GSM: /

1) Datum volgende PV en AV
woensdag 2 juli (VTK-driedaagse)

2) Mededeling van de voorzitter
Kennismakingsronde
Stel jezelf kort even voor (naam, post, vanwaar je bent):
- Stefanie: Vice, Herenthout, Antwerpen;
- Hannes: Recruitment;
- Halewijn: Feest, Aalst;
- Baptiste: Sport, Oostduinkerke;
- Laurens: Sport;
- Christophe: Feest, Grimbergen;
- Mathieu: Web, West-Vlaanderen (Brugge);
- Maarten: Web, West-Vlaanderen;
- Sander: ICT, Lembeke;
- Eva V: Recruitment, Gent;
- Thomas: Recruitment, Nijlen;
- Charlotte: Cultuur & Excursie, West-Vlaanderen;
- Björn: Cultuur & Excursie, Brugge;
- Pieter B.: Sport;
- Joey: Interne, Gent;
- Victor: PR&Externe, Deurle;
- Valerie: Pers, Oost-Vlaanderen;
- Yentl: BEST, Oost-Vlaanderen;
- Eva R: Pers, Ronse, Oost-Vlaanderen;
- Gabor: Interne, Zandhoven, Antwerpen;
- Nick: Cursus, Rupelmonde, Oost-Vlaanderen;
- Lorenz: Cursus, Lokeren;
- Pieter C.: IAESTE, Oost-Vlaanderen;
- Emmelie: Recruitment, West-Vlaanderen, Oostende;

-

Wout: Cultuur & Excursie, Vlaams-Brabant;
Stéphanie: Secretaris, Turnhout, Antwerpen;
Tom: Tankvoorzitter, Penning, West-Vlaanderen;
Seba: Penning, bewaakt de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen;
Max: Praeses, Deinze.

3) Regels en afspraken
o Regels tijdens PV (Praesidiumvergadering) en AV (Algemene Vergadering):
Het postje/de persoon van de besproken activiteit spreekt naar believen. De rest van
het praesidium houdt zich aan het volgende vingersysteem:
- 1 vinger: directe reactie op wat er gezegd wordt
- 2 vingers: minder van belang
- 3 vingers: gezever
o Aanwezigheid/te laat/gsm en laptop
Het is de bedoeling dat er tijdens een vergadering zoveel mogelijk praesidiumleden
aanwezig zijn. Er zal om de twee weken vergaderd worden op zondagavond. Als je
niet aanwezig kan zijn, dan laat je dat op voorhand weten aan de Praeses of aan de
Secretaris. Als men niet op de hoogte is van je afwezigheid, betaal je een boete van 5
euro.
Ook als je te laat bent, laat je dat weten aan de Praeses of aan de Secretaris (via mail
of sms). Als je niets laat weten en toch te laat bent, dan betaal je 5 euro.
Als je gsm afgaat tijdens de vergadering, dan betaal je ook 5 euro.
Het boetesysteem wordt algemeen goedgekeurd.
Tijdens de vergadering mag enkel de secretaris een laptop gebruiken, tenzij je deze
per se nodig hebt en dit op voorhand aanvraagt.
Aangezien de volgende vergadering op de VTK-driedaagse is, moet de volgende
opmerking gemaakt worden: als je niet aanwezig bent op de driedaagse, wil dit niet
onmiddellijk zeggen dat je ook niet aan de vergadering zal deelnemen. Als je niet op
de vergadering aanwezig kan zijn, laat dit dan weten, onafhankelijk van je
aanwezigheid op de driedaagse.
o Linten
VTK-gedoopten dragen hun lint zoals ze willen. Niet-gedoopten moeten het over de
linkerschouder dragen. Indien een niet-gedoopte zijn lint toch over de
rechterschouder draagt, wordt dit bestraft met een boete van 10 euro.
Dit voorstel wordt goedgekeurd.
o Opruimen en lokalen net houden
Elke week worden er drie praesidiumleden aangesteld om de VTK-lokalen proper te
houden. De Secretaris zal een lijst opstellen van wie wanneer kuisweek heeft. Als je

kuisweek hebt, krijg je een mail ter herinnering. In VTK Blauw zal er eveneens een
kalender uithangen, zodat je alles op de voet kunt volgen. Als je kuisweek hebt dan
ruim je het geheel op, maar iedereen probeert het net te houden en zijn eigen
rommel op te ruimen.
Indien je kuisweek samenvalt met een grote activiteit van je post, laat dit dan tijdig
weten, zodat er gewisseld kan worden.
Alle praesidiumleden hebben een vaste beker. Schrijf dus je naam op je beker of
neem je eigen beker mee.
o Logistieke voorzieningen
De VTK-telefoon mag niet gebruikt worden voor persoonlijke zaken, enkel om VTK
gerelateerde zaken te regelen.
De printer in VTK Blauw wordt gekoppeld aan je account op de site. Na het printen
moet op de site aanduiden of je voor jezelf of voor je post geprint hebt.
Alle praesidiumleden krijgen een vakje in VTK Blauw. Draag hier zorg voor en hou
het proper.
VTK-eigendom wordt normaal niet aan vreemden uitgeleend, enkel Bestuur beslist
over dit soort zaken.
o Toegang tot de Plateau
De hoofdingang van de Plateau blijft open tot 20u. Vorig jaar zijn er maatregelen
getroffen i.v.m. toegang tot de Plateau. Alle praesidiumleden krijgen een badge die
toegang verleent. Met deze badge kan je de Plateau betreden t.e.m. 22u op
weekdagen. Op zondag kan je enkel tussen 17u en 22u de Plateau binnen.
Indien je een VTK-lokaal wenst te reserveren, laat dit dan minstens 48u (in
werkdagen) op voorhand weten. Voor alle andere lokalen in de Plateau, moet je dit
minstens drie weken op voorhand regelen.
Bij het terugbrengen van spullen naar VTK Blauw na een VTK-activiteit, dien je het
op voorhand laten weten, indien je reeds weet dat het later dan 22u zal zijn.
o Mailings, kalenders en mailarchieven
Intussen kunnen alle praesidiumleden alle mails van hun post volgen en zelf mails
sturen vanuit hun post. Zorg er zeker voor dat de lay-out in orde is (zoals
handtekening, naam –VTK Post). Dit verhoogt de professionaliteit van de mails. Zet
steeds je eigen post in cc, als je mails stuurt betreffende je post, zodat postcollega’s
en Bestuur kunnen meelezen.
o Account/pc VTK-blauw
Elk praesidiumlid krijgt een account in VTK Blauw, waarmee je de computers kunt
gebruiken. Gelieve je steeds af te melden als je de computer achterlaat. Als iemand
zijn account toch laat openstaan, geldt de regel dat je ermee mag doen wat je wilt.

Je kan je computer ook steeds locken via het windows-teken en L. Zorg er wel voor
dat je de computer niet langer dan 5min gelockt laat staan. Indien je van plan ben
langere tijd weg te blijven, meld je je gewoon af.
Voor laptops gelden niet de zelfde regels als voor de VTK-computers. Aangezien
laptops persoonlijk bezit zijn, blijf je er van af.
Van de Penning-pc blijf je ook af, dit is enkel voor Penning.
Iedereen moet van de accounts van Cursus in VTK PI blijven.
We werken met een share, waarop allerlei belangrijke VTK-zaken geplaatst kunnen
worden. Iedereen kan vanop de pc’s in VTK Blauw aan deze sharefolder.
Enkele opmerkingen:
- Ruim de C-schijf van de computers in VTK Blauw van tijd tot tijd op, zodat de
computers niet vertragen
- Als je in google chrome wachtwoorden opslaat, kan je deze steeds
terugvinden. Wanneer iemand zich heeft afgemeld, is het niet de bedoeling
dat men de wachtwoorden opzoekt om deze persoon weer aan te melden en
zo zijn account te verpesten.
o Bestuur
Momenteel zitten er reeds 4 mensen in het bestuur, namelijk Praeses, Vice en de 2
Penning verantwoordelijken. Aangezien Bestuur uit 5 personen bestaat, is er dus
nog ruimte voor 1 ander praesidiumlid. Een van de eerstvolgende dagen zal er een
mail gestuurd worden, zodat je je kandidaat kan stellen. Wees je er van bewust dat
aan praesidiumleden die reeds een jaar praesidiumervaring achter de rug hebben
voorrang verleend wordt.
o Kar
Alle praesidiumleden die reeds 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, mogen met
de Kar rijden, na een testrit met onze Vice. Je krijgt dan eveneens toegang tot de
economieparking, waar de auto geparkeerd staat.
o Begrotings-AV
Penning gaat naar iedere post een mail sturen met de vraag om een begroting op te
stellen. Iedere post moet dan tegen Bach Launch een begroting hebben opgesteld.
Tijdens Bach Launch zelf wordt dit samen met Penning en mogelijks de Praeses en
de Vice besproken.
Aangezien de aanwezigheid van elk praesidiumlid gewenst is, zal er nog over de
datum overlegd worden.

4) Voorbije activiteiten
5) Komende activiteiten

o Bach Launch
- Interne zal er zeker voor zorgen dat er tijdig shiftenlijsten aangemaakt
worden. Het is de bedoeling dat er dan zo veel mogelijk shiften gevuld
worden. Er moet vooral aandacht besteed worden aan opkuisshiften.
- Wanneer de nieuwe eerstejaars zich gaan inschrijven in het UFO
(voornamelijk in het begin van juli), moeten we ervoor zorgen dat er hier
praesidiumleden staan om zoveel mogelijk eerstejaars te overtuigen om deel
te nemen aan Bach Launch.
Er wordt opgemerkt dat de jobstudenten die in het UFO de inschrijvingen
doorvoeren ontmoedigen eerstejaars om mee te gaan op Bach Launch. Dit
moet uiteraard vermeden worden. We willen een grotere opkomst dan vorig
jaar. Voorlopig zijn we goed op weg, aangezien er nu reeds 6 personen zijn
ingeschreven.
Een shiftenlijst maken voor de mensen in het UFO te gaan overtuigen, is
misschien een beetje te zot, maar probeer dit zeker via mail te regelen.
Als iemand een geniaal idee heeft voor spelletjes en dergelijke voor de
eerstejaars op Bach Launch te amuseren, laat het dan zeker weten aan
Interne.
Om meer mensen te overtuigen om naar Bach Launch te komen, kan je best
een mail sturen naar je oude middelbare school. Dan kan je vragen wie er van
plan is om burgie/archie te gaan doen en het concept uitleggen.
o Close the books
Er is een oproep naar iemand die de poster van Close the books wil maken. Het
wordt nagevraagd.

6)Algemeen
o Praesidiumkledij
Op de praesidiumjassen wordt je post niet vermeld, zodat je deze meerdere jaren
kunt dragen. De jassen worden voor een stuk zelf betaald. Om te weten welke maat
je wilt bestellen, kan je zeker eens de jas passen van het oude praesidium.
Er wordt opgemerkt dat de schilden op de jassen van 13-14 ‘korrelig’ zijn. Dit wordt
nagevraagd.
o ICT-Praeses
Aangezien er voorlopig maar 1 ICT-Praeses is, zijn we nog opzoek naar een 2de. Als je
iemand kent die dit wel ziet zitten, laat het dan zeker weten, zodat dit zo snel
mogelijk kunnen opgelost kan worden.

o Lidkaarten
De VTK lidkaart is gepersonaliseerd. Op deze manier dient de lidkaart niet elk jaar
vernieuwd te worden en kan de code gewoon doorgegeven worden naar het
volgende jaar. Het probleem hierbij is dat dit niet visueel zichtbaar is op de kaart,
wat problemen kan leveren bij o.a. kortingen in bv. de Porter House. Er wordt
geopteerd om een duidelijke sticker op de lidkaart te plakken. Dit zou een
Jupilersticker kunnen zijn. Deze zou dan moeten aangeven dat je nog steeds lid bent
van de VTK.
o Therminaldata
Er werd reeds een mail verstuurd naar alle praesidiumleden. Voor zaterdagavond
17/05/2014 moeten alle postjes die de therminal wensen te reserveren de gewenste
data doorgeven, zodat dit tijdig vastgelegd kan worden.
o Veranderingen doop
Vanaf nu zal stad Gent de doop steeds op de voet kunnen volgen.

7) Varia
o VTKalender
Tijdens de laatste praesidiumvergadering van praesidium 13-14 werd er voorgesteld
om de VTK agenda die in het begin van het academiejaar onder de leden wordt
verdeeld, af te schaffen. Er werd geargumenteerd dat dit niet voldoende gebruikt
wordt.
Het nieuwe praesidium had ook enkele opmerkingen over deze kwestie:
Het is enorm handig dat alles al in de huidige agenda staat. Indien je deze wil
afschaffen, dan is het aan te raden om alle evenementen veel eerder op de VTK site
te zetten.
Maak een hangkalender en zet hierop eveneens alle evenementen die al vastliggen.
Het probleem hierbij is dat nog niet alle activiteiten van het 2de semester kunnen
vastgelegd worden, waardoor de kalender er in het 2de semester plots veel leger zal
uitzien.
Er wordt gekeken of beide voorstellen mogelijk zijn en Pers laat een offerte
opstellen.
Er wordt geopteerd dat je eventueel ook al voorlopige/onvolledige informatie op de
site kunt zetten. Dit kan later dan nog altijd aangevuld worden.
Het uiteindelijke doel is om de site en de kalender zoveel mogelijk te synchroniseren.
Over het afschaffen van de zakagenda werd gestemd en dit werd goedgekeurd. Pers
gaat nu zo snel mogelijk een alternatief zoeken.
o Shiften

Vooruitfuiven van VTK zijn er in de eerste plaats voor om VTK leden en andere
kringen te amuseren. Het VTK praesidium tracht steeds zoveel mogelijk shiften te
vullen.
Doe geen shiften als je zat bent, dat haalt toch niets uit. Als je toch shift hebt in een
zatte bui, meld dit dan en tracht vervanging te zoeken.
Vanaf het begin van het jaar moeten de verplichte afbraakshiften vastgelegd
worden. Feestmedewerkers moeten op een gans jaar minstens 1 afbraakshift doen.
o Foto’s en Facebook
Tijdens de laatste vergadering van praesidium 13-14 werd er voorgesteld om Interne
de foto’s op de site te laten plaatsen i.p.v. de Vice. Op deze manier kan Interne
ineens de link op Facebook plaatsen en zo wat extra reclame te maken voor onze
activiteiten. Om privacyredenen worden de foto’s van VTK activiteiten niet
rechtstreeks op Facebook geplaatst, in tegenstelling tot andere kringen.
Verschillende standpunten:
-

-

-

-

-

Als je een foto uploadt op de site, doe dit dan (totdat het serverprobleem
opgelost is) ’s nachts.
Stel dat we een selectie maken van een 10tal mooie foto’s per evenement en
die wel op Facebook plaatsen.
Mensen vragen soms expliciet om de foto’s niet op Facebook te plaatsen.
Er wordt voorgesteld om 1 foto per activiteit op Facebook te zetten, met de
link naar het volledige album op de site, om zo mensen naar de site te lokken.
Op de goliardes was er dit jaar minder volk. Wij zijn de enige vereniging die
geen foto’s van de openingsfuif op Facebook zetten, waardoor we volk
verliezen. Er zouden steeds meer mensen komen, als ze leuke foto’s op
Facebook zien verschijnen.
Interne moet elke activiteit delen.
Zet geen foto’s op Facebook. Zet gewoon het album op de site en deel de
link op Facebook. Zo kan je er nog steeds zelf voor kiezen om foto’s op
Facebook te zetten, als je dit zelf wilt. Het is niet de bedoeling dat je overal
getagd wordt, terwijl je dit zelf niet wilt.
Een tussenoplossing zou zijn om wel foto’s op Facebook te zetten, maar
ervoor te zorgen dat taggen en reageren uitgeschakeld is.
Het enige verschil tussen de foto’s op Facebook of op de site plaatsen –als ze
deftig gedeeld zijn door Interne-, is het tagprincipe. Als je vindt dat er echt
een mooie foto in het album zit, kan je deze heel gemakkelijk zelf op
Facebook zetten.
Mensen zijn niet geneigd om op de site achter foto’s te gaan zoeken. Ze
zouden eerder proberen om foto’s via Facebook te vinden.
Niet alle VTK leden zijn op Facebook bevriend met VTK Interne.
Interne moet veel sneller vriendschapsverzoeken sturen, Charlotte heeft zich
hiermee dit jaar al bezig gehouden, maar dit moet zeker volgend jaar
uitgebreid worden.
1 foto met een mooie slogan is effectiever, het overtuigd ook veel beter en
sneller mensen om naar VTK activiteiten te komen.

-

-

Mensen komen niet door Facebook naar de VTK activiteiten, maar door
mond-tot-mond reclame. Het is dus belangrijk om een groepje eerstejaars te
overtuigen, die dan zelf al de rest kan overtuigen.
Stel dat we elke week de manna-foto ook op Facebook plaatsen, dan kunnen
we zien hoe de mensen op die verandering reageren.

Concluderend algemeen voorstel:
Interne plaatst van elke activiteit een sfeerbeeld met een kort tekstje om mensen te
tonen hoe leuk het wel niet is, waardoor ze meer geneigd gaan zijn om ook naar
activiteiten te komen. We kunnen het eventueel uitbreiden naar 5 foto’s. Het is zeer
belangrijk dat er geen confronterende foto’s op zowel Facebook als de manna
verschijnen.
Er wordt gestemd en besloten dat Interne een selectie van foto’s maakt en deze op
de site plaatst i.p.v. de Vice. Ook is er een algemeen akkoord dat er 1 foto (krachtige
foto of collage) op Facebook geplaatst wordt en dat Interne meer mag spammen.
Er wordt nog opgemerkt dat er zeker een fototoestel aanwezig moet zijn op elke
activiteit.
.

