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Verwittigd: Manon 
 
Aanwezig: Vincent, Stefaan, Bram VD, Stef, Lienert, Pieter, Anne, Lieselot, 
Kim, Tom, Killian, Mathias, Bruno, Delfien, Willem, Tim G, Petra, Viktor, Ine, 
Kevin, Thijs, Bernard, Alexander, Sven, Chris, Pieterjan, Thomas 
 
Afwezig: Yuri 
  
1) Datum volgende PV en AV  
  
Op planningsweekend (di. 01/07-do. 03/07) 
 
2) Mededeling van de voorzitter  
  
  
3) Regels en afspraken 
 
• voorstellingsronde 
Ieder krijgt de gelegenheid zich voor te stellen a.d.h.v. naam, post en 
lievelingskleur. Hieronder het resultaat: 
 Chris, Sven, Viktor, Kim, Lienert, Stefaan, Vincent, Pieterjan: blauw 
 Delfien, Bram: babyblauw 
 Tim G: babyroze 
 Alexander, Bernard, Kevin, Ine, Stefaan: groen 
 Petra: donkerroze 
 Thijs, Willem, Bruno, Killian, Thomas, Lieselot, Yuri: rood 
 Mathias: blondgoud 
 Stef: geel 
 Pieter: wit 
  
• PV/AV geplogenheden 
- Vingerregel: 1 vinger=rechtstreekse reply op wat gezegd wordt, 
2=onrechtstreekse aanvulling/iets nieuws aanbrengen, 3=bullshit 
- Rinkelt je GSM of ben je te laat/afwezig zonder verwittigen, moet je een bak 
trakteren aan het praesidium. Verwittigen doe je door te mailen naar 



secretaris@vtk.ugent.be. 
- Draag je je lint over de verkeerde schouder (gedoopten: mogen over 
rechterschouder, niet-gedoopten: moeten over linkerschouder), moet je een 
bak trakteren aan het praesidium. 

 Stemming: 1 tegen, 0 onthouden, 27 voor  goedgekeurd 
 
• logistieke voorzieningen 
Als praesidiumlid mag je gebruik maken van de VTK-Foon, de computers, 
kopiemachine,… Let wel, de Foon mag enkel gebruikt worden voor VTK-
doeleinden, dit om de hoog oplopende telefoonrekening binnen de perken te 
houden. 
 
• e-mailgewoontes 
Zet steeds je poste-mailadres in cc, ook de éénmansposten. Op die manier kan 
het bestuur steeds je mailverkeer volgen. Het bestuur bestaat voorlopig uit 
praeses en vice en zal op het planningsweekend definitief verkozen worden. 
 
• begrotingsAV 
Naar jaarlijkse gewoonte zal deze plaatsvinden op de donderdagavond voor het 
begin van het academiejaar. Meer details hierover op het planningsweekend. 
 
• aanvragen budget 
Posten die voor bepaalde activiteiten financiële knopen moeten doorhakken die 
niet kunnen wachten tot een volgende AV, moeten het bestuur hiervan op de 
hoogte brengen en hun goedkeuring afwachten. 
 
• contracten 
Voor het planningsweekend mag je nog geen contracten ondertekenen, eens na 
het planningsweekend moeten praeses of vice tekenen net als minstens één 
iemand van de post zelf. 
 
• sleutels & badges 
Ieder zal een badge en drie sleutels ontvangen van zijn voorganger via de 
secretaris, hopelijk reeds op het planningsweekend, zoniet zeker voor het 
begin van het academiejaar. 
Personen die in aanmerking komen om volgend jaar met de Kar te rijden 
(vereisten: ouder dan 21 en min. 2 jaar rijervaring) en dus toegang moeten 
krijgen tot de parking van de Economie, krijgen een aangepaste badge. Dit 
zijn:  
Sven, Pieterjan, Alexander, Bernard, Thijs, Kevin, Ine, Viktor, Petra, Willem, 
Bruno, Delfien, Tom, Kim, Lieselot, Pieter, Lienert, Stefaan, Vincent, Thomas, 
Yuri 
 
• contactgegevens 
Invulblad gaat rond. Deze zullen aangewend worden voor het opstellen van de 
pocketpraesidium en het grote blad aan de ingang van Blauw. 



4) Komende activiteiten  
  
Feest 
• Proclamatiefuif 
- Zal plaatsvinden in de Twieoo op do. 03/07, na het planningsweekend, 
hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met het VLAK (logopedie). Ingang 
bedraagt €3 voor leden en €4 voor niet-leden 
- Om 22u30 zal een gratis vat gegeven worden. 
- Feest is volop bezig met affiche en vraagt wie wil helpen: Vincent 
- Feest vraagt na bij hun voorgangers welke details ze zeker niet mogen 
vergeten op de affiche te plaatsen (o.a. zeker VU niet vergeten). 
- Shiftenlijst volgt nog (inkom+bonnetjes), gelieve hierop massaal te reageren. 
 
Pers 
• ’t Weekendcivielke 
Iedereen zal een e-mail met 5 vragen ontvangen, gelieve deze in eer en 
geweten te beantwoorden. Mensen die zowel in 0708 als 0809 zitten, zullen de 
vragen 2 keer moeten beantwoorden, want deze zijn postgerelateerd. 
 
Vice 
• VTK weekend 
Zal plaatsvinden in domein Hoogland in Lokeren van zondagavond 29/06 tot 
dinsdagochtend 01/07. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
 
• Kennisoverdrachtweekend 
Aansluitend op het VTK weekend, van dinsdagmiddag 01/07 tot 
donderdagvoormiddag 03/07. Het oud praesidium zal bij ons blijven tot 
woensdagmiddag. 

 
 
5) Algemeen  
  
Algemeen 
• voorstelling VTK Alumni 

 
 
BEST 
• Tim Govaert, International President 
In navolging van Peter en Seger zal Tim volgend jaar als International President 
de Gentse eer verpersoonlijken in de International Board van BEST. 
Tim wil graag een sleutel van Blauw, voornamelijk omwille van het sociale 
aspect. Hij zal eerst zelf kijken of hij zijn huidige badge kan aanpassen. 

 Stemming: 0 tegen, 0 onthouden, 28 voor  goedgekeurd 
 



• Winter Course ‘09 
Zal plaatsvinden van 20/02/’09 tot 01/03/’09. Gezien de mogelijke overlap 
met de VTK Job Fair, is er reeds onderling overleg gebeurd met 
PR&Recruitment. 
 
Cultuur 
• Clouseau 
- Cultuur zou graag opnieuw naar Clouseau gaan. De opties zijn ofwel in de 
week ofwel op vrijdag, maar in de week zijn er geen staanplaatsen op het 
middenplein, waar de meeste sfeer ontwikkeld wordt. Voorgestelde datum is  
vrijdag 5 december. 
- De prijs bedraagt €21 per persoon. Er moet vlug beslist worden, want 75% van 
de tickets zijn reeds verkocht. Daarom nu reeds goedkeuring nodig van het 
praesidium. 
Delfien: Vorig jaar zeker geen probleem om bus vol te krijgen. 2 bussen zou 
misschien ook gelukt zijn, maar dit jaar wellicht niet wegens herhaling van 
vorig jaar. 
Anne: Gezien we naar beide concerten willen gaan, zouden we maar 1 bus 
inleggen naar Clouseau en 1 naar The Proms. 

 Stemming: 0 tegen, 0 onthouden, 28 voor  goedgekeurd 
 
• Night of the Proms 
- Voorstel om op 29 oktober met 1 bus Night of the Proms bij te wonen. Inkom 
bedraagt €19 per persoon voor groepen vanaf 40 personen en het is ongeveer  
€400 voor de bus. 

 Een beslissing hierover is minder dringend. Misschien wat teveel om én naar 
Clouseau én naar Night of the Proms te gaan. 
 
• Cultuurreisje 
- Cultuur zou graag een reisje naar Barcelona plannen van 17 tot 19 oktober (2 
nachten verblijf ter plaatse in jeugdhotel) voor een vijftigtal man. 
Ine: Je moet ten laatste de tickets boeken 6 weken op voorhand. 
Cultuur: Later kan niet, wegens galabal, examens,… en in het 2e semester is er 
de show. 
Stef: Eerste bachelors hebben op het einde van week 4 testjes, dus die zouden 
we niet bereiken. 
Chris: Niet echt een probleem, want zij willen wellicht toch geen les missen op 
vrijdag. 
- Anne heeft maand in Barcelona gestudeerd, dus zou het gidsen op zich 
kunnen nemen. 

 Discussie wordt verder gezet op planningsweekend, zodat cultuur tegen dan 
een meer gedetailleerd overzicht kan opstellen van de kosten en kan 
onderzoeken of de voorgestelde datum haalbaar is. 
 



Feest 
• Galabal 
- Voorstel om galabal te plannen op vrijdag 28 november (week 10). Op zich 
geen speciale vereisten voor de datum, enkel niet in december omwille van de 
archies. 
- Wat het concept betreft, droomt Alexander van een tentendorp op het Sint-
Pietersplein, maar dit idee werd reeds afgeschoten door de 
studentenambtenaar (omwille van geluidsoverlast, zatlappen,…). 
- Andere opties zijn het ICC en de Eskimofabriek. Indien geen geschikte locatie 
gevonden wordt in Gent, zal misschien opnieuw uitgeweken worden naar het 
Godshuis. De nieuwe zaal daar is af en is een stuk groter, dus zou als fuifzaal 
kunnen gebruikt worden. Er is echter heel wat commentaar op de afstand 
gekomen. 
Sven: 2 jaar geleden werd in de Eskimofabriek samengewerkt met Rendez-Fou, 
daarom dit jaar wellicht duurder. 
Chris: Tentendorp zo goed als onmogelijk in Gent, cfr. Parkpop. 
Ine: Misschien is het Kuipke een optie? 
Pieterjan: Zeker niet vergeten enkele opties te nemen, zodat we geen 
onnodige discussies hoeven te voeren op het planningsweekend. 
- Enkele aan te raden groepen: 2 Fabiola, Ian Van Dahl, Vengaboys,…  
- Feest wil voor Les Truttes gaan. Veel voorstanders binnen het praesidium, 
zeker indien het binnen budget past. 

 Feest gaat verder op zoek en legt enkele opties vast, zodat we op het 
planningsweekend kunnen een definitieve beslissing kunnen nemen. 
 
IAESTE 
• SiD (Seminar on IAESTE Development) 
- Zal volgend jaar plaatsvinden van donderdag 23 april tot zondag 26 april. 80 
IAESTE-vertegenwoordigers uit verschillende landen zullen samenkomen in het 
Novotel in Gent. 
- Organisatie is reeds gebeurd, rest enkel nog de vraag of dat IAESTE enkele 
medewerkers mag gebruiken en op financiële steun kan rekenen. 
Ine: Vergelijkbaar met BEST PM, met andere woorden een goede organisatie 
kan ervoor zorgen dat we veel stages toegewezen krijgen. 
 
Interne 
• Bach Launch 
- Zal plaatsvinden in domein Hoogland in Lokeren van maandagmiddag (14u) 15 
tot en met woensdagmiddag (14u) 15/09. 
- Interne wil graag op de eerste avond een nachtspel in het naburige bos 
organiseren, maar dit moet afgesproken worden met Bos & Groen België en de 
politie, dus niet gemakkelijk. 
Chris: Zorg ervoor dat er voldoende wordt gecommuniceerd naar 6e jaars. 
Bruno: Brieven zullen verstuurd worden via PR-verantwoordelijke van de 
faculteit. We mikken op een 70-75 man + een 20-tal man om te helpen. We 
zouden graag de hulp van Web vragen om de huidige BL-site aan te passen. 



Recruitment 
• Infomap 
Graag ontvangt de Recruities de tekstjes van elke post voor de deadline die 
eind juni ligt, want map moet af voor eind juni/midden juli. Ze zouden ook 
eens willen samenzitten met cultuur, feest en sport om te overlopen welke 
mogelijkheden precies kunnen aangeboden worden. 
Alexander: Moet alle sponsoring via PR&Recruitment verlopen? Je mag zeker 
steeds zelf op zoek gaan naar sponsors, maar graag in overleg met 
Recruitment, zodat zeker geen afspraken met de partners van VTK geschonden 
worden. 
Chris: Moeten alle posten een tekstje schrijven? Zo goed als, maar het zal vlug 
duidelijk worden eens je de infomap van vorig jaar bekeken hebt. Deze zal 
doorgemaild worden, maar kan ook teruggevonden worden op de VTK site -> PR 
Delfien: We willen ook vragen om een maand te plakken op elke grote 
activiteit. 
 
6) Varia  
 

Killian: Posten die aangepaste/nieuwe sites willen, gelieve dit zo snel mogelijk 
te laten weten aan Web. 

Delfien: Graag maken we gebruik van dat aanbod voor het RAP. 

Bernard: Wat is het algemeen idee over de duur van de doop? 2 weken is te 
lang, want dan zeker minder mensen die zich laten dopen. Anderhalve week is 
nog net te doen. De doopcantus kan eventueel halve week na het eindigen van 
de doop plaatsvinden. 

Tom: Gewoon zorgen dat er op voordoop of doop geen testjes vallen. 

Stef: Het programma van de testjes ligt vast. Eerste 4 weken wordt het vak 
‘Wiskundige basistools’ gedoceerd, met daaropvolgend het examen. Daarna 
volgen wellicht nog testjes (99% kans, maar wanneer of hoe ligt nog niet vast). 
Hopelijk ligt dit zo snel mogelijk vast 

Chris: Wanneer komt nieuwe website er? Hopelijk tegen begin volgend 
academiejaar, Web maakt daar deze zomer werk van. 

Pieterjan: Zo meteen gaan we nog eentje drinken met het nieuwe praesidium. 


