Praesidiumvergadering 5
Zondag 26 oktober 2014

Te laat (verwittigd): /
Te laat: Joey
Afwezig (verwittigd): Yentl, Thomas
Afwezig niet verwittigd: /
GSM: Christophe, Joey (vertrokken zonder toestemming)

1) Datum volgende PV
PV: zondag 9/11/2014

2) Regels en afspraken
● Zat op shiften/VTK-activiteiten
Wanneer je je voor een shift inschrijft, weet op voorhand dat je om dat uur aanwezig
moet zijn in een nuchtere toestand. Denk hieraan als je begint te drinken.

3) Voorbije activiteiten
● Recruitment
○ Feedback CV-schrijven
Er was gepland dat het om 22:00 gedaan ging zijn. De laatste deelnemer was om
22:10 buiten, ondanks het feit dat er enkele deelnemers waren weggevallen. De
sessies hebben dus langer geduurd dan het voorziene kwartier.

● Sport
○ Laatste oefenmatchen
De laatste oefenmatchen van volleybal zijn nu ook achter de rug. De teams zijn
bepaald en Baptiste gaat vandaag nog mails sturen naar alle deelnemers met de
gekozen samenstelling.
○ Voorrondes IFT veldvoetbal
We zijn bij de selectie voor het IFT. De match tegen de rechten heeft het wel nog
spannend gemaakt
○ Lopen met Interne na WiBa/schachtenloop

Het lopen rond de watersportbaan is tot nuog toe elke week al een gigantisch succes
geweest. Elke editie zijn er al minstens 70 mensen mee gaan lopen. Sport zoekt nog
postjes die ook eens willen mee lopen, er zal hiervoor een mail gezonden worden.
○ 24UL Leuven
De 24 urenloop in Leuven in zeer goed verlopen. 12 van de 19 ingeschrevenen
stonden ‘s morgensvroeg na onze openingsfuif aan het station. VTK Leuven was heel
tevreden dat we zo enthousiast waren en dat we ‘s avonds hun overwinning nog mee
zijn gaan vieren.
VTK Leuven heeft voorgesteld om 50 lopers te regelen voor de 12UL, als wij zorgen
voor een bus. We vrezen ervoor dat zij dan ook slechtere lopers gaan meepakken om
al deze plaatsen op te vullen. Dit zou dan enkel in ons nadeel werken. We zullen
gewoon vragen om hun beste lopers te sturen. Vorig jaar waren er maar zeven lopers
uit Leuven gekomen.
○ Bierbowling
De bierbowling was redelijk goed verlopen. Er is wel niet aan gedacht om 10eurobriefjes mee te nemen voor de deelnemers die op de avond zelf nog moesten
betalen. Sport heeft de namen genoteerd van diegenen die nog niet betaald hebben
en die komen volgende week in Blauw betalen.

● Web & ICT
○ LaTeX-les
zeer goed. heel aud d zat vol. veel cursussen verkocht. vroeg gepland omdat de
vriendin van de lesgever zwanger was, uiteindelijk op de dag zelf bevallen, maar hij
was nog op tijd.
○ Codesprint I
Er zijn drie nieuwe goede medewerkers gevonden. Zij hebben tijdens deze eerste
Codesprint al een issue opgelost. Enkele oudere medewerkers waren niet aanwezig,
maar zullen er in het vervolg wel steeds zijn.
Opmerking:
● Hoe zit het met het shiftensysteem van Timothy? Stefanie heeft dit
nagevraagd, maar hij heeft de vraag wijselijk genegeerd. Dit zal er
waarschijnlijk nooit van komen. We kunnen dit beter door iemand anders
laten doen.
● Björn heeft supergoed meegewerkt op de Codesprint!

● Cultuur & Excursie
○ Paaldansen

De paaldans workshop was een succes. Voor volgend jaar kunnen we er wel best
voor zorgen dat de workshop in Gent zelf is. Een van de leerlingen van de lesgeefster
heeft onlangs iets in Gent gestart. Dit zullen we eens nakijken.
○ Quiz
Er waren veel te weinig duvelglazen e.d. achter de bar, zodat we vaak dranken in de
verkeerde glazen hebben moeten doen. Er zouden ook meer mensen moeten zijn
met een barshift. We hebben een tijd met vijf mensen achter de toog gestaan en dit
was ook nodig. De shiften waren voorzien voor twee mensen.
De opdieners werken aan één bestelling per keer, zodat de mensen direct hun drank
krijgen. DIt is in het begin wel een beetje in het honderd gelopen. Sommigen hebben
redelijk lang op hun drank moeten wachten, omdat de bestellingen in de war waren
geraakt. Bij één bestelling stond er geen tafelnummer op het briefje, waardoor we
een tijdje achter de besteller hebben moeten zoeken. Dit alles zou vermeden
worden, als we werken met één bestelling per keer.
We moeten ervoor zorgen dat er volgend jaar zeker iemand van cultuur achter de bar
staat. Op die manier kunnen kleine problemen snel opgelost worden. Stel dat de post
volgend jaar slechts uit twee personen bestaat, dan moet er voor gezorgd worden
dat er één verantwoordelijke aan de bar staat en één de vragen leest.
Opmerkingen:
● Mathieu was ingeschreven voor een opbouwshift. Toen hij in da zaal was
aangekomen, bleek dat men zijn hulp niet nodig had. Dit zou wel op voorhand
moeten medegedeeld worden.
● De jury heeft heel de avond zitten stressen om de punten op tijd in te kunnen
geven. Volgend jaar kunnen we best de tafels op een manier sorteren en de
groepen zowel hun groepsnaam als nummer te laten noteren op het
antwoordenblad. Wanneer de papieren in een bepaalde volgorde opgehaald
worden, kan de verbetering veel efficiënter gebeuren. Formulieren zonder
naam of nummer leveren geen punten op.

● Feest
○ Junglecantus
Op de junglecantus was er niet veel volk aanwezig, maar het was wel een toffe
cantus.
Opmerkingen:
● Het moet aan de meesters duidelijk gemaakt worden dat alle schachten
tijdens de cantus van de doopmeesters zijn.
● Doordat de openingsfuif, de junglecantus en de quiz in één week vallen, zijn
de schachten heel de week aan het werk, terwijl ze geen opdrachten voor hun

meesters kunnen doen. Als we de openingsfuif in de week van de doop
zouden leggen, zou dit zeer chaotisch worden, omdat Feest dan al zoveel te
regelen heeft. Feest heeft ervoor gezorgd dat elke schacht één shift heeft,
ofwel op de quiz ofwel op de openingsfuif.
● Geef zatte mensen geen adjes al straf, dan zullen ze enkel nog zatter en dus
nog lastiger worden. Je kan ze beter laten codexbijten.
○ Schachtengoliarde
De schachten waren mooi verkleed, maar er was algemeen redelijk weinig volk
aanwezig. De stank in de Porter House zal tegen volgende maandag verholpen zijn.
Opmerking:
Op de volgende goliarde zal Feest vanaf 22:00 een vat uitdelen door rond te gaan
met plateau’s. Dit moet op voorhand aangekondigd worden, zodat de mensen
vroeger naar de goliarde zouden komen.
Interne kan dit morgen (27/10/2014) niet tijdens de presentatie aankondigen, omdat
de eerstjaars dan testjes hebben op verschillende locaties.
○ Openingsfuif
Het concept van het Happy Hour heeft zeker gewerkt, want de Vooruit stond om
00:00 al vol. Er was nooit een rush aan de inkom. Een deel van de gasten was
geïnteresseerd in het Happy Hour en kwamen al vroeger op de avond, terwijl het
ander deel later kwam.
Opmerkingen:
● Voorzie een extra verantwoordelijke voor de cocktails, want de
barverantwoordelijke was vaak te druk bezig om deze taak er ook nog bij te
nemen.
● Zorg voor extra inkoms- en barshiften tijden het Happy Hour.
● Voorzie mensen die in de Vooruit rondlopen en die de zatte mensen
buitenzet, dat maakt het voor iedereen aangenamer.
● We kunnen best rondkijken voor een andere maatschappij dan BSL. De
opbouw en afbraak waren niet veilig. Tijdens de fuif zelf waren er dingen
kapot. Voor Parkpop moeten we dan ineens ook een andere firma regelen.
We zouden iets kunnen regelen met Swing. Dit wordt nagevraagd bij Thomas
De Letter.
● De fotografen zijn meermaals komen vragen voor meer licht voor de foto’s.
De zaal was steeds te licht of te donker.
● Vuistje voor Basile. Hij heeft drie shiften gedaan op de fuif en is in het
algemeen zeer actief bezig voor VTK.

● Er is een schacht die onverwachts een afbraakshift moest doen, terwijl hij de
dag erna ook mee moest naar Leuven. Hij kon dus niet meer deftig lopen. Hou
hier rekening mee.

● Vice
○ Infomoment medewerkers
Op het infomoment was er niemand aanwezig. Blijkbaar is het evenement wel
aangemaakt op Facebook, maar was er niemand uitgenodigd. De extensie waarmee
je iedereen kan uitnodigen, werkte niet meer. Charlotte heeft hier een oplossing voor
gezorgd.
Opmerkingen:
● Is de vijfde week niet al redelijk laat voor een infomoment? Er zijn al veel
activiteiten achter de rug. We kunnen dit best in het tweede semester nog
eens organiseren, maar dan reeds in een van de eerste weken.
● Pers zoekt nog medewerkers. We kunnen het nog eens vermelden in de
presentatie van Interne, maar dit is al twee keer gebeurd. Nu het eerste ‘t
Civielke is uitgebracht, hebben ze misschien en beter beeld van wat Pers juist
doet. We zullen het nog eens vermelden en desnoods in de manna zetten.

4) Komende activiteiten
● Recruitment
○ Lean training Altran
Dit zal deze woensdag (29/10/2014) plaatsvinden. Recruitment heeft geen idee van
het aantal inschrijvingen, aangezien Altran met een eigen inschrijvingenlijst werkt. Er
staat nog voldoende cava in 3.15. Er moeten tegen woensdag wel nog broodjes
besteld worden bij het Stokbroodje.
○ Hardware event
Het Hardware event zal dinsdag (28/10/2014) plaatsvinden. Morgen (27/10/2014) zal
Recruitment nog proberen om de UGent te regelen voor de laatste workshop. Er zijn
voorlopig maar 18 inschrijvingen, maar we zouden graag 30 deelnemers hebben. Dit
is dan vooral voor de richtingen Elektrotechniek, Toegepaste Natuurkunde of
Computerwetenschappen.
○ Panelgesprek niet-technisch ingenieur
Er liggen al twee bedrijven vast. Er is één bedrijf dat zeker geïnteresseerd is en één
twijfelgeval. Alle masterstudenten die deze zomer een internship willen doen,
moeten zeker afkomen. Er zullen weer broodjes en cava voorzien zijn.
Opmerking:

Als je merkt dat er maar weinig deelnemers zijn, stuur dan een mail naar het
praesidium om de overblijvende plaatsen op te vullen. Zo is er meer volk aanwezig en
zullen de bedrijven content zijn.

● Interne
○ Halloween
Halloween zal deze donderdag (30/10/2014) plaatsvinden. Alle bestellingen zijn al
gebeurd. Interne zal zelf niet zwaar verkleed zijn. Normaal is het vrijdag pas
halloween, maar Interne ziet het niet zitten omdat dat net na de doopcantus valt.
Opmerkingen:
● Er zal weer pompoensoep zijn dit jaar.
● Vorig jaar heeft Interne zelf kookpotten van thuis meegenomen. Hier hebben
ze niet aan gedacht, maar ze gaan het nog regelen.
○ Sinterklaas
Binnen twee weken zal Interne vragen om roddeltjes door te sturen. Ze willen de
kostuums samen met Feest regelen. Als dit voor de sinterklaascantus valt, kan dit. Na
da cantus zal het pak hoogstwaarschijnlijk redelijk vuil zijn. Beide posten regelen dit
best afzondelijk.
De letterkoekjes kunnen ook best al besteld worden, zodat je niet de dag op
voorhand nog alle winkels moet afgaan. Gabor kan dit via zijn moeder goedkoop
regelen.

● Sport
○ Jeneverloop
De jenerverloop is morgen (27/10/2014) al. Kom allemaal zeker af en neem ook
fluovestjes en/of lichtgevende bandjes mee. Dit maakt het veiliger, aangezien het
donker zal zijn en iedereen iets of wat aangeschoten zal zijn. Vergeet zeker niet om je
lidkaart mee te nemen, want Sport zal werken met een bandjessysteem. We zullen
dan ook werken met een inschrijvingenlijst. Er zullen ook mensen langs de kant
meefietsen om de groep te begeleiden.
○ VTKarting
Dit is volledig in orde. De inschrijvingen zijn zaterdag (25/10/2014) opengegaan en
zitten nu al vol. Maandag worden de niet-betalers van de lijst gehaald.
Opmerking:
Er zijn drie mensen die een programma hebben gebruikt om zich in te schrijven.
Aangezien de activiteit niet na vijf minuten vol zat, is het in dit geval geen probleem.
Als je een programma gebruikt bij een komende populaire activiteit zal je genadeloos

van de inschrijvingenlijst gegooid worden. De personen in kwestie zijn al op de
hoogte gebracht.
We zouden er eventueel voor kunnen zorgen dat er een melding komt wanneer je de
pagina te vaak vernieuwd. Het invoegen van een captcha zou misschien lastig
worden.
○ IFK minivoetbal en volleybal
Dit zal maandag (27/10/2014) na de jeneverloop plaatsvinden in het GUSB. Iedereen
is welkom om te komen supporteren. Het is maandag de eerste ronde volleybal voor
vrouwen.
○ IFK tafeltennis
Sport is nog opzoek naar dames die willen deelnemen. Er zijn voorlopig geen
geklasseerde dames ingeschreven. Charlotte, Stéphanie en Yentl zullen nog
meedoen.

● Cultuur & Excursie
○ Vrij podium
Het vrij podium is een nieuw concept van Cultuur. Het zal volgende week donderdag
(6/11/2014) plaatsvinden in de Sioux. Er zullen diverse acts zijn. Jeroen Nuyttens zal
alle technische zaken regelen.
Hoe gaan we toeschouwers lokken?
● De brugiesbands zullen zelf sowieso al voor een deel van het publiek zorgen.
● We kunnen affiches plakken en flyeren.
● Gabor zal aan Leen van de PR vragen om het evenement op de Facebook en
Twitter van de FEA te posten.

● Feest
○ Cocktailfeestje
De cocktailfuif zal volgende week dinsdag (4/11/2014) doorgaan. Morgenavond rond
21:00 mogen de meisjes en Sander een prospectie uitvoeren op Stefanie haar kot.
Sommigen vinden dit discriminatie. Er zal een mail worden verzonden naar het
praesidium en de eerste tien mensen die dibsen mogen komen.

5)Algemeen
● Medewerkers goedkeuren
○ Web & ICT: Paul Missault
Paul is een goede vriend van de Webies en ICT’tjes. Hij is vorig jaar naar elke
codesprint geweest en was nu ook al aanwezig op de eerste van dit jaar.
Goedgekeurd!

6) Varia
● Raam VTK Groen blinderen
Tijdens de voorbereidingen van de quiz lagen er in Groen een hoop waardevolle spullen in
afwachting van de kar. We kunnen hier ook constant een affiche voor hangen. Dat is ineens
extra reclame.
De naambordje van Groen moet ook nog terugkomen.

● Skireis
We mogen een burgiedj meenemen die op elk après-skifeestje en alle themafeestjes voor de
muziek moet zorgen. Als compensatie krijgt de burgiedj een gratis dagpas.
Opmerkingen:
● Zullen er ook andere kringen zijn? En zijn de feestjes dan gezamelijk? Als onze
dj dan op slecht uren moet draaien, zal hij de dag later misschien niet op zijn
latten kunnen staan.
● Als we iemand sturen die we al kennen (openingsfuif e.d.) zal men misschien
denken dat we hem bevoordelen.
● Stuur eens een mailtje om te zien of er veel interesse voor is. Dan kunnen we
eventueel een djcontest organiseren.
● Als er heel de week één dj zal moeten spelen, zal er waarschijnlijk vaak
hetzelfde gedraaid worden.

● 3.15
De inventaris wordt supergoed bijgehouden. Vergeet wel niet om er telkens de datum bij te
schrijven.
● Gabor zijn broer heeft goed geholpen op de openingsfuif. Hij vond het leuk en gaat
ook naar de volgende fuif komen.
● Pers vraagt of Cursus de ‘t Civielkes wil aanvullen op het rek voor VTK PI. Zorg er ook
voor dat de ‘t Civielkes overal in Zwijnaarde verspreid worden, niet enkel in 904. Zie
wel dat ze snel genoeg op zijn, dat ze er geen heel jaar blijven liggen.
● De kar is vuil. Stefanie ging normaal vorige week al naar de carwash gaan. Er moet
ook nog een nieuw invulboekje komen en er moet eens gekeken worden voor de
stickers.
● Om je in te schrijven voor de quiz moest je vier teamleden en een groepsnaam
opgeven. Er zijn verschillende groepen die slechts één naam hebben opgegeven om
zich zo sneller te kunnen inschrijven. Aangezien de quiz heel snel volzet was, is dit
zeker niet de bedoeling. We kunnen er eventueel voor zorgen dat er eerst één
persoon zich moet inschrijven en dat hij dan een deadline krijgt om zijn team te
vervolledigen. We zouden er ook voor kunnen zorgen dat men zich niet kan

●
●
●

●

inschrijven zonder vier teamleden op te geven. Voorlopig kan men nog ongelimiteerd
mensen in zijn groep inschrijven, dit is nog een issue.
Bij de opbouw van de quiz hebben we gemerkt dat de tweede oranje verlengkabel
ook kapot is.
Lorenz is een doos met haakjes kwijt van zijn lichten. Stefanie gaat dit nakijken.
Bij het cursussysteem zou er een vakje ‘opmerkingen’ moeten bijkomen, zodat
mensen kunnen weten wanneer iets binnenkomt. Het is gemakkelijker om dit via
mail te laten weten. Dit zou eventueel ook door Interne in de verschillende
vakgroepen gepost kunnen worden.
Als je denkt dat er activiteiten in aanmerking komen om op minerva te plaatsen, laat
dit dan weten aan Max. Het hardware event, vrij podium en competitieve activiteiten
van sport zouden wel in aanmerking komen. Zorg er dan wel voor dat we dit maar
voor twee sporten doen. We moeten hier ook niet me overdrijven.

