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Te Laat: 

Afwezig (verwittigd): Arnout, Emma, Laurien, Jasmien, Justine, Gilles, Lies, Wouter, Max V., Jonas, 

Augustein, Joachim 

GSM: Bob 

 

1) Datum volgende PV en AV 
Donderdag 20 september 2012 

2) Mededeling van de voorzitter  
Bob is zeer tevreden over de samenwerking en hulp van iedereen. 

Verdere afspraken voor opkuis en verlaten van terrein. 

Voor de firnale moet de shiftenlijst nog gevuld worden. Het is niet veel werk en de shiften zijn kort. 

Zet nu een goed beentje voor en zet onze actieve werking goed voort. 

 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
 

5) Komende activiteiten  

Interne 

o bach launch en onthaaldag 

Aangezien de verantwoordelijken voor Interne niet aanwezig zijn is het moeilijk om dit te 

bespreken.  

De aanwezigheid en je enthousiasme voor deze activiteiten is wel belangrijk. Bach Launch is 

immers belangrijk voor het aantrekken van nieuwe actieve leden. En de onthaadag is 

belangrijk voor de eerste indruk. Bovendien is alle hulp nodig. 

6)Algemeen 

ICT 

o ICT zal éen of twee servers huren bij de Ugent. Dit komt neer op 100 of 200 euro, wat veel 
minder is dan het aankopen van een nieuwe server. 



Penning 
o Algemeen 

- Iedereen geeft zijn rekeningnummer door voor de afrekening van de poef. 
- Iedereen geeft 2 kopieercodes: één voor de post en één voor jezelf. 
- Prints: elke print wordt automatisch op persoonlijk gezet. Je kan dan via 

praesidiumtools je prints op post zetten, deze worden niet afgerekend op je poef. 
- Onkonstennota’s: Als je zelf iets koopt voor VTK moet je een onkostennota indienen op 

de site. Meer info hierover zal gegegeven worden via mail. Het is wel belangrijk om je 
bewijsjes bij te houden, want penning heeft die nodig voor de boekhouding. Deze moet 
je in de penningsbus droppen. 

- BegrotingsAV: Je moet tegen dan je begroting voor je post hebben opgelost. De 
begrotingen van de vorige jaren krijg je toegestuurd als voorbeeld. 

   
Cultuur 

o Show 
Cultuur wil opteren voor een kleinere zaal die dan waarschijnlijk ook goedkoper is. De zaal 
van de Sint-Pietersschool is misschien nog wel beschikbaar. Daar is ook een podium en 
verlichting aanwezig. 
Misschien is een zaal zonder podium ook wel het overwegen waard. 

Praeses 
o Toast Masters 

Toast Masters is een organisatie actief over de hele wereld. Het is een presenteerclub die 
oefenen op presentaties/ toespraken geven. In België zijn ze op zoek naar nieuwe leden. Ze 
willen een volledig Engelstalige afsplitsing maken. Bob vindt dit wel interessant en stelt een 
samenwerking voor. BEST zal ze misschien gebruiken voor sommige events. 
Hanne veronderstelt niet dat er betaald moet/zal worden, want ze zijn vooral op zoek naar 
een medium. In ruil kunnen misschien een paar personen gratis naar meetings gaan. Ze 
komen om de 2 weken samen. Een aantal personen hebben dan iets voorbereids en krijgen 
achteraf feedback van de groep. Vervolgens zijn er ad rem speeches, want het moet wel leuk 
blijven. Bob is wel geinteresseerd. 
Het komt misschien wel een beetje in de buurt van Recruitment. Zij kunnen namelijk ook 
voor Engelstalige presentatietrainingen zorgen. De trainingen van Recruitment mogen 
hierdoor zeker niet in het gedrang komen, maar dit is eerder als het promoten van een 
andere club. 
Wat vragen we aan hen en wat krijgen we in return? Misschien kunnen leden voor een 
verminderde prijs naar de meetings gaan.  

7) Varia 
o Willem: hebben mensen nog polo’s bij om maten te vinden? 

o Michiel: PR & Externe zoekt een nieuwe plek voor de stagefair. Eventuele mogelijkheden zijn 

het Pand, Plateau, UFO (wat wel duur is, maar misschien kunnen een geste krijgen. Bob mailt 

hiervoor naar de decaan), Congrescentrum of de Zebrastraat. 

o Lien: controleert of elke post nu een sleutel heeft. 

BEST werkt met # wat `technical´ betekent. Je begint je mails dan met alle bijlages die in je 

mail zitten zodat je ze snel terugvindt. Bob vindt dit wel een goed idee. 

o Het verschil tussen PV en AV: 

Een PV (praesidium vergadering) is open terwijl een AV (algemene vergadering) gesloten is 

en dient om de statuten aan te passen en begrotingen te bespreken. 


