
Voorbereiding  
Praesidiumvergadering 4 

Zondag 28 september  
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Verwittigd: / 
 
Aanwezig: PJ, Bernard, Bram, Alexander, Anne, Lieselot, Chris, Thijs, Willem, 
Kevin, Viktor, Mathias, Killian, Delfien, Yuri, Stef, Pieter, Lienert, Petra, 
Manon, Stefaan, Kim, Tom, Bruno, Sven, Thomas, Ine, Vincent 
 

1) Datum volgende PV en AV  
 
PV 5: Zondag 26 oktober 2008, aanvang om 20u30 
 
2) Mededeling van de voorzitter  
  
- Het is belangrijk dat alle activiteiten op de kalender komen en dit zowel op 
de VTK-site als op de FK-site. 
- Alle communicatie i.v.m. onze boekhouding moet steeds intern blijven. Dit 
geldt niet in het minst voor bv. ICT-medewerkers die inzage hebben in onze 
boekhouding. 
- De Kar verdwijnt morgenavond, maar tegen het einde van deze week hebben 
we normaal gezien terug een auto. Voor de moment hebben Bernard, 
Alexander en Anne een auto in Gent, dus wie vervoer nodig heeft, dient met 
hen af te spreken. 
- Morgenavond is de jaarlijkse FK BBQ gepland. Wie zal er niet aanwezig zijn? 
Kevin, Pieter, Stefaan, Tom 
 
3) Voorbije activiteiten  
 
BEST 
• After Summer BBQ 
 
We hebben een aantal nieuwe leden verwelkomd, waarvan we 2 à 3 nieuwe 
mensen gerekruteerd hebben. De BBQ-grill is niet gekuist, noch vooraf noch 
achteraf. Thijs gaat BBQ nog kuisen en opbergen voor de winter in 3.10. 
 



Feest 
• Openingsfuif 
 
Enige minpunt was dat de laptop van de DJ gecrasht is. We hebben dit op het 
einde opgelost met cd’tjes van Bernard. 
Vincent: In het vervolg kunnen we misschien € 1,5 i.p.v. € 1,3 vragen. In 
gedachten is het hetzelfde, maar we halen er wel meer winst uit. 
Delfien: Voor zo’n studentikoze activiteit als de openingsfuif valt die kost nog 
goed mee. Die 20 cent verschil in de bierprijs maakt echt wel veel uit. 
Feest: De lichtinstallatie kostte veel meer dan dat het uiteindelijk voorstelde. 
De bediening was ondermaats en er zal naar de volgende fuif toe een korting 
geëist worden. 
Yuri: Misschien kunnen we in het vervolg niet de volle pot betalen in geval van 
klachten? 
PJ: Met die bandjes ging het veel trager en zoveel meerwaarde leverde het 
niet. Daarentegen is het wel veiliger. 
In het vervolg moeten we altijd met 2 rijen werken, ev. een rij voor mensen 
met kaarten en één zonder kaarten. Dankzij de online survey kunnen we 
checken of er wel degelijk lang gewacht werd. 
Bram: In het vervolg zou Feest beter ook fotoshifts voorzien, zodat niet 
dezelfde persoon de hele avond met de camera moet rondlopen. 
 
• Café Plateau 
 
De begroting is rond. De colaprijs werd veranderd vanaf dag 2, want die was 
dubbel zo duur als onze automaat. In het algemeen was het een groot succes. 
 
• Philipsgoliarde 
 
Er werden veel bonnetjes uitgedeeld, waarvan een deel onder de begroting van 
de werkgroep ‘statistics’ zal gezet worden. Er werden zelfs meer bonnetjes 
uitgegeven dan begroot. Nu was er wel extreem veel volk, dit zal nog wel 
verminderen. Praesidiumleden worden gevraagd om af en toe te vragen of er 
iets te doen is, want sommigen hebben gans de avond gewerkt en anderen 
totaal niet. 
Bij het gratis vat werd niet de hele toog bereikt. In het vervolg zouden we 
beter plateaus vullen met bekertjes en links, rechts en in het midden uitdelen. 
Ze hadden helaas geen bekertjes. 
Het Parlement had ook de opkomst onderschat, want normaal gezien zou er 
slechts 1 personeelslid aanwezig geweest zijn. Uiteindelijk waren er toch 3. 
Als er 4 praesidiumleden de hele avond helpen aan €11,75 per uur, geven we 
meer aan het Parlement dan dat we terugkrijgen in voordelen. Feest zal dit 
eens aankaarten bij Herman. 
Het concept was in het algemeen wel geslaagd, hoewel 1 vat misschien wat 
weinig was. 
 



FRiS 
• Vergadering ombudspersoon 
 
De vergadering met prof. Reyniers was goed verlopen en komende maandag 
zullen we de nieuwe ombudspersoon verkiezen. Er was wel wat weinig volk. 
 
Interne 
• Onthaaldag 
 
Er is veel meer volk komen opdagen dan verwacht. In de voormiddag is alles 
goed verlopen. In de namiddag was het grootste probleem dat de cursusdienst 
vroeger open was, waardoor er weinig opkomst was tijdens het stadsspel. 
Daardoor is er ook een grote rush ontstaan bij de inschrijvingen. Er zijn 
ongeveer 180 man gaan eten, uiteindelijk waren er maar een 70-tal die 
meegedaan hebben aan het stadsspel. 
In de voormiddag liepen onze groepen in dezelfde richting, maar de Loeiende 
Koe is ertussen beginnen lopen, vandaar de opstroppingen af en toe. 
PJ: Misschien in het vervolg leden eerst de kans geven om hun cursussen te 
halen, want dat is uiteindelijk het belangrijkste voor hen. 
Alexander: Misschien linken aan een soort Café Plateau, om de wachtende 
mensen op te vangen? 
Interne: Nadeel is wel dat eens ze hun cursussen hebben, ze meteen naar huis 
willen. 
Yury: Misschien kunnen we het slagerssysteem gebruiken, met nummertjes 
trekken alvorens je je cursus kan afhalen? 
Chris: Bart Dhoedt heeft gecommuniceerd in zijn presentatie dat de cursussen 
reeds vanaf 12u te verkrijgen waren. 
Bernard: Volgens mij kan het geen kwaad dat er wat minder volk is tijdens het 
stadsspel, daardoor zijn de groepen wat kleiner. We kunnen ze alleszins niet 
verplichten. 
Interne: De middagpauze is vrij lang, zeker voor wie eerst is toegekomen in 
Overpoort. Maar voor de laatsten is het net gepast, dus het ligt aan de 
bediening in de Overpoort 
Killian: De inschrijvingen waren vroeger open voor de Loeiende Koe, maar er 
waren op dat moment uiteindelijk veel meer burgies dan archies, vandaar de 
rush. 
Interne: Archies bereiken we bijna niet, dus moeten we zo flexibel mogelijk 
zijn naar de archies toe. 
PJ: Het feit dat de Loeiende Koe de rondleiding voor zich neemt bij de archies, 
zou ik willen veranderen naar volgend jaar toe. 
 
• Onthaalontbijt 
 
Het was geslaagd. We hadden 600 ontbijtkoeken besteld - 200 meer dan vorig 
jaar - en 5 min. voor tijd waren ze allemaal op. 
 



• Peter- & meteravond 
 
Er waren minder pete- & metekindjes, waardoor een teveel aan peter & 
meters, maar iedereen was tevreden. Er waren een twintigtal archies aanwezig 
van het eerste jaar, maar geen peters en meters, buiten Lieselot en Anne. Dit 
ondanks dat het niet aangekondigd was in de eerste 2 jaar, want DLK 
organiseert dat zelf in de tweede week. Misschien volgend jaar er aan denken 
om het samen te organiseren met DLK. 
 

4) Komende activiteiten  
 
BEST 
• AV 1 
 
We zouden graag bonnetjes van Feest kopen om dan aan onze medewerkers te 
geven na de vergadering. 
Feest: In de toekomst zeg je hoeveel bonnetjes je nodig hebt, dan rekenen we 
dat achteraf af. Afhankelijk van hoeveel personen er waren op de goliarde 
kunnen we dan de prijs aanpassen. 
 
• Away-day 
 
Externe, BEST en IAESTE zullen hier nog eens apart voor samenzitten. 
 
Cultuur 
• Cultuur Kick-Off 
 
We hebben lokaal nodig om hapjes te maken. We hebben ook een frigo nodig. 
 
• Milk Inc 
 
De regel voor alle praesidiumposten is, als je zelf niet kan genieten van de 
activiteit, mag je het geld terugvragen. Maar als je anders ook zou gegaan zijn 
en je uiteindelijk er evenveel van kan genieten, moet je het ook betalen. Weet 
er iemand rond hoe laat we moeten vertrekken? 
Best nog een mail sturen naar ingeschrevenen met exact vertrekuur. 
 
• Danslessen 
 
Deze gaan van start op dinsdagavond van 20u tot 22u op de Archiezolder. 
 
Feest 
• Openingscantus 
 
Deze is reeds volzet. Misschien moeten we in de toekomst de cantus zelf 
organiseren in een grotere zaal, zodat we niemand moeten weigeren. 



Alexander droomt alvast van een cantus met 175 à 200 personen. Dan wordt 
het wel moeilijker om te controleren. 
 
FRiS 
• 1e FRiS-vergadering 
 
Personen die in een bepaalde commissie willen zitten, stuur mij een mail met 
een motivatie zodat jullie zeker verkozen worden, indien jullie niet aanwezig 
kunnen zijn op deze vergadering. 
 
IAESTE 
• JUMP conference 
 
Maandagavond 13 oktober zouden we een BBQ willen doen in het Parlement 
met de trainees, voor de goliarde. Kan Feest eens horen bij het Parlement naar 
de voorwaarden? 
 
Praeses 
• Champagne uitdelen 
 
Sven zorgt ervoor dat de champagne hier staat tegen donderdag. Er zijn maar 
250 foto’s geupload, dus veel champagne zal er niet uitgedeeld worden.  
 
Recruitment 
• Recruiment Kick-Off 
 
Vindt plaats aanstaande donderdag. Er wordt gekart, afgewisseld met 
bedrijfspresentaties, een panelgesprek en een walking dinner. Dit allemaal 
gratis. 
 
• Infoavond CV-schrijven 
 
Gaat door op maandagavond 6 oktober. Dit jaar wordt dit gegeven door P&G 
i.p.v. door Insel. 
 
• Lasershooting 
 
Dinsdag 14 oktober is het lasershootingevent met ExxonMobil en AtlasCopco 
gepland. Werktuigkundigen en scheikundigen krijgen voorrang, gezien er vooral 
gemikt wordt op technische profielen. 
 
• Infoavond niet-technische ingenieurs 
 
Momenteel hebben nog maar 2 bedrijven toegezegd, andere hebben allemaal 
afgezegd. Concept is heel gelijkaardig aan kick-off, dus op zich hebben we er 
niet echt nood aan. We gaan deze week nog enkele bedrijven contacteren. 



• Feedbacksessie 
 
Gaat door op 23 oktober. P&G zal feedback komen geven op de eerste 100 CV’s 
geupload op het RAP. 
 
Sport 
• Sport Kick-Off 
 
Gaat door aanstaande woensdag voor de Plateau. Het concept is dat de 
zorbingbal van een kunstmatige helling rolt. Er zullen ook spacebikes zijn en 
een DJ. Drank wordt verkocht aan € 1. De weersvoorspellingen zijn niet zo 
gunstig, dus er wordt een extra tent voorzien om de scanner onder te zetten. 
De shiftenlijst is bijna vol, enkel bij de opzet en afbraak kunnen we nog veel 
hulp gebruiken. We hebben tevens een auto nodig waar een partytent in kan en 
2 brandblusapparaten. 
Ine: Op 50% van de events is de Redbull Hummer enkele uren te laat of komen 
ze helemaal niet af, dus voorzie best een back-up. 
Er is een probleem bij wachtrij, ondertussen kunnen ze nl. geen spacebikes 
doen. 
Yuri: Misschien kunnen we mensen toelaten per uur of twee uur, om dan de rij 
af te sluiten en het volgend uur pas opnieuw mensen toe te laten. 
 
• Lopen rond de Watersportbaan 
 
Vanaf morgen beginnen we hiermee. Vertrek om 19u aan Plateau, om 19u15 
aan GUSB. Normaal was morgen het Jeneverlopen gepland, maar we gaan 
hiermee wachten tot het wat kouder is, want Recruitment gaat misschien nog 
een contract afsluiten met Peterman. 
Chris: Wordt er dit jaar opnieuw gelopen met de praesidiumposten? Misschien 
wel, maar niet elke week. 
 
• Sportweek veldvoetbal/basketbal/minivoetbal 
 
Vanaf volgende week staan er weer selectiewedstrijdjes voor veldvoetbal, 
basketbal en minivoetbal op het programma. 
 
• Paintball 
 
Een optie is ergens voorbij Antwerpen. Dit is nogal ver, dus zal het in Gent 
worden hoogstwaarschijnlijk. De inschrijvingen zullen deze week van start 
gaan. 
  



5) Algemeen  
 
Algemeen 
• Werkgroep ‘statistics’ 
 
Er zal een korte voorstelling gegeven worden door Thomas over de werkgroep. 
Wie geïnteresseerd is, kan thuis de slides nog eens aandachtig bekijken. Vragen 
i.v.m. het hoe en het waarom kunnen achteraf altijd nog gesteld worden. Het 
plan is om per maand een verslag met resultaten door te sturen naar iedereen 
en uit te hangen aan het prikbord in Blauw. Cruciaal hiervoor is dat iedereen 
kort na zijn activiteiten op de admin ingeeft hoeveel leden/aanwezigen er 
waren. 
 
Het raten van activiteiten wordt te weinig gedaan. Misschien moeten we dit 
eens in de Manna zetten of prijzen aan koppelen. Killian zal alvast het 
aantrekkelijker proberen maken voor mensen om zich in te loggen. We moeten 
wel controleren of de mensen wel degelijk op die activiteit aanwezig waren. In 
ieder geval wordt gevraagd aan het praesidium om niet te raten, om zo de 
statistieken niet te beïnvloeden. 
 
• Polo’s 
 
Misschien moeten we toch nog een polo kopen, want dat is heel handig op 
fuiven, goliardes… wanneer het te warm wordt om onze trui aan te houden. 
Gelieve hierbij te letten op de hoofdletterregels van BEST, IAESTE en FRiS. Dit 
zal normaal gezien veel goedkoper uitvallen dan de truien, want de bedrukking 
bestaat reeds. Misschien algemene polo, niet gepersonaliseerd? 
PJ: We kunnen dit jaar ook algemene VTK-polo’s verkopen aan onze leden. 
 

 Stemming ivm praesidiumpolo’s: 25 voor, 3 onthoudingen -> goedgekeurd 
 

 Stemming ivm gepersonaliseerde polo’s: 18 voor -> goedgekeurd 
 

 Stemming ivm polo’s voor leden (op voorwaarde dat ze in een verschillend 
kleur zullen zijn): 15 voor, 11 onthoudingen, 2 tegen -> goedgekeurd 

 
PJ verklaart dat de polo’s voor de leden slechts € 7 per stuk zullen kosten. 
 
• Azerty-toetsenborden 
 
Volgende week worden op algemene aanvraag nieuwe azerty’s gekocht. 
 
• Uitdelen bonnetjes tijdens goliarde 
 
Er moet eerlijkheid zijn bij het uitdelen van de bonnetjes. Vanaf maandag 
moet zeker de lidkaart gecontroleerd worden met de scanner. 



Alexander vindt dat het praesidium niet gratis mag drinken tijdens de goliarde, 
enkel misschien tijdens hun shift. De goliarde kost zo al genoeg. 
 
• Controle aankoop kaarten lid vs. niet-lid 
 
Er moeten sowieso lid en niet-lidkaarten verkocht worden, zoniet krijgen we 
heel moeilijk uitgelegd waarom we de lidkaart controleren. Dit is vooral een 
mentale kwestie. 
Bernard: Daartegenover staat dat dan geen kaarten meer kunnen verkocht 
worden door praesidiumleden, omdat dan een grote veiligheidsmarge moet 
genomen worden op het aantal kaarten. Het exact splitpercentage is immers 
niet gekend. 
De lidkaart wordt vaak vergeten, dat zijn dan vaak ook de sjoemelaars. We 
moeten nog beter communiceren dat ze die altijd moeten bij hebben. Best ook 
op de lidkaart vermelden volgend jaar. De secretaris zal dit goed door 
communiceren. 
 
Externe 
• VTK Leuven 
 
Wij zijn uitgenodigd (met partners) op hun galabal, dat doorgaat op 21 
november in het landelijke Geetbets. De bedoeling is dat we een bus inleggen. 
 
Volgende week dinsdag 14 oktober is er een fuif in de Alma 3, met als kleppers 
2 Unlimited & Good Shape. Wie wil gaan, gelieve te reageren op mail van Sven!  
 
Feest 
• J&B op Openingsfuif 
 
Volgens de geruchten was er J&B vermengd in enkele pinten. 
Feest: Er werden slechts 5 flessen J&B aangekocht bij de Vooruit en er zijn nog 
slechts 2 halve over. Het kan dus alleszins niet veel gebeurd zijn, maar laat het 
duidelijk zijn dat dit inderdaad niet de bedoeling kan zijn. 
 
IAESTE 
• Ingenieurs Zonder Grenzen 
 
Deze infoavond misschien eens vermelden bij de studenten. 
 
Interne 
• Uitstelbakken ’t Civielkes 
 
Deze staan gigantisch in de weg wanneer we iets moeten hebben uit 3.15. Dit is 
echter hun plaats niet, dus moeten gewoon terug gezet worden op hun 
oorspronkelijke plaats en probleem is opgelost. 
 



• Emmers & pollepels aankopen 
 
Geen probleem, Chris ‘Logistiek’ Verstraete koopt dit wel aan. 
 
Penning 
• Nieuwe cola-automaat 
 
De hersteller komt er wel degelijk aan. De automaat is echter vaker kapot dan 
werkend. Penning zal prijzen opzoeken tegen de volgende PV en dan kunnen 
we meteen stemmen. 
 
• Begroting ‘statistics’ 
 
Dit zal besproken worden op de 2e begrotingsAV in het begin van het 2e 
semester. De extra bonnetjes op 1e goliarde waren alvast eenmalig, verder 
zullen er misschien nog enkele filmtickets uitgedeeld worden, 6 à 7 maal per 
semester. Dit om het becommentariëren van activiteiten te promoten. 
 
Secretaris 
• Bureaumateriaal 
 
Gelieve allemaal zo vlug mogelijk door te geven wat jullie nog missen in Blauw, 
zodat ik hier deze week nog kan omgaan tijdens mijn queeste om plakband. 
 
• Strafregel 
 
Ine: Financiële compensatie als straf vind ik niet kunnen voor vrijwilligerswerk. 
De regel zal behouden blijven, maar slechts met ingang vanaf PV 3, om zo de 
discutabele situaties uit de weg te gaan. De secretaris belooft alleszins dat de 
verrassing op het einde van het jaar de moeite zal zijn. 
 
Sport 
• Nieuwigheden Sportsenaat 
 
De sportdag valt in de doopweek op 27 oktober. Sport stelt voor om mensen 
even vrij te stellen van de doop ’s avonds. 
 
De 12-urenloop valt dit jaar op 4 maart. 
 
Er is een rugbytornooi in het 2e semester, met de grote kringen die een apart 
team vormen en de kleinere kringen die samen teams vormen. 
 



Vice 
• Medewerkers 
 
Is er vraag naar extra medewerkers? Zoja, kunnen we een presentatie maken 
en een infomoment plannen. 
Delfien: We kunnen dit sowieso doen, om de stap tot medewerker worden te 
verkleinen. 
 
Volgende vast medewerkers worden voorgedragen: 
 
Sport 
 
Marc 
Joris 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Pers 
 
Mieke 
Nelle 
Arno 
Christine 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Cursus 
 
Jeroen 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Recruitment 
 
Arno 
Ritchie 
Koen 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
IAESTE 
 
Steven 
Arno 
Tom 
Jeroen 
Arne 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 



BEST 
 
Els 
Tom 
Didier 
Stefaan 
Annelies 
Kristof 
Jeffrey 
Marloes 
Nelle 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Externe 
 
Bram VG 
Michaël 
Jef 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Cultuur 
 
Anke 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Feest 
 
Klaartje schrappen 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de posten om deze namen zo vlug mogelijk 
op de wiki te posten. 
 

6) Varia 
 
Thomas: De Yucca is elke vrijdag- en zaterdagavond te huur voor slechts €50, 
met personeel inbegrepen. Voor meer info moeten we mailen naar 
arne@vek.be 
Lienert: Vanaf wanneer zal de TV werken? Interne werkt eraan. 
Stef: Van wie zijn die bakken in Groen? Bruno en Sven zetten die straks weg. 
Killian: De kotjes worden morgen eventjes uitgeschakeld. 
Ik zou graag een korte presentatie op A4’tje ontvangen van VTK, BEST, IAESTE, 
FRiS voor de zelfvisitatie van de computerwetenschappen. 
Chris: Ik ga onderrood opkuisen. Alles wat daar niet hoort, verdwijnt. 
Alexander: Wanneer komt de werkgroep ‘zotte activiteit’ voor het eerst 
samen? 


