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Aanwezig: Bruno, Stefaan, Lienert, Kim, Lies, Anne, Yumi, Arne, Jens, Mathias Dh, 
Killian, Wendy, Jelle, Bart, Christof, Anke, Charlotte, Dieter, Lucie, Wout, Michaël, Jef, 
Gertjan, Mathias DM, Brecht, Bram, Jeffrey, Steven 
 
1) Datum volgende PV en AV 
  
Op planningsweekend: woensdag 1 juli 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 
• Voorstelling: 
Iedereen krijgt de kans zich voor te stellen aan de hand van naam, postje en favoriete 
standje. Hieronder het resultaat: 
 

Dieter, Wout, Yumi, Jelle, Killian, Bram: op zijn hondjes 
Kim, Lies, Mathias Dh: man van boven 
Lienert: in het cursuskot 
Charlotte, Mathias DM, Wendy: 69 
Arne: hij rechtstaand, zij in handenstand met benen open 
Lucie: zij zittend op bureau, hij staat recht 
Jens, Gertjan: geen voorkeur 
Steven: alles achtereen 
Jeffrey: de mexicaanse pannenkoek 
Anne: op/in de frigo in 315 
Brecht: schommelstoel 
Anke: cowgirl 
Christof: missionaris houding op tafel 
Bart, Stefaan: vrouw vanboven 
Michaël: helikopter 
Jef: schildpad/kruiwagen 
Bruno: vriendin op zijn tafeltje naast het bed 

 
 



3) Regels en afspraken 
 
• Regels op de PV/AV 

- Vingerregel: 1 vinger opsteken is een rechtstreekse repliek op wat gezegd wordt, 2 
vingers opsteken is een onrechtstreekse aanvulling, 3 = zever 

 
- Te laat komen,onwettig afwezig of afgaan gsm: na stemming is unaniem 

goedgekeurd dat de straf voor te laat komen, het afgaan van de gsm tijdens de 
vergadering en onwettige afwezigheid €5 bedraagt, direct in de pot te leggen. 
Afwezigheid moet dus steeds gemeld worden, door voor de deadline te mailen 
naar secretaris@vtk.ugent.be 
 

• Lint over verkeerde schouder: Draag je je lint over de verkeerde schouder, (niet-
gedoopten moeten hun lint over de linkerschouder dragen, gedoopten mogen het 
rechts dragen) dan moet € 15 in de pot gelegd worden. 

• Stemming: straf is 5 euro, 11 voor 
    straf is 10 euro, 2 voor 
    straf is 15 euro , 14 voor 
    1 onthouding 

- > straf is 15 euro 
 

• emailadres: Elk postje heeft een emailadres (post@vtk.ugent.be). Bij het versturen 
van een mail moet je altijd jezelf in cc zetten en vanuit dit emailadres sturen. Het beste 
is ook allemaal een gmail account aan te maken, dit zal ervoor zorgen dat je 
emailaccount toch overzichtelijk blijft. Het bestuur (de samenstelling van dit bestuur is 
Praeses, Vice, Penning, een 5de persoon wordt gestemd op planningsweekend) krijgt 
alle mails en leest de mails dus mee. 
 
• Aanvraag budget: Indien een postje dringend budget moet aanvragen en dit niet meer 
tot op de volgende AV kan, is het best te mailen naar praeses@vtk.ugent.be of 
bestuur@vtk.ugent.be . Zij zullen dan de budgetaanvraag goed- of afkeuren. Men mag 
ook nog geen contracten afsluiten voor planningsweekend.  
 

4) Komende activiteiten  
 
Feest 
• Proclamatiefuif 
De proclamatiefuif wordt zoals vorig jaar opnieuw samen met het VLAK georganiseerd. 
Hiervoor heeft feest al samengezeten. De fuif gaat door in het parlement, de inkom zal 
€ 2 bedragen. Een dj die ook in het krawietelke draait is gecontacteerd. De kostprijs van 
deze dj zou zeker uit de inkomstprijs gehaald worden. Als we toch niet voor deze dj 
gaan, dan zullen waarschijnlijk mensen gecontacteerd worden die gratis een paar 



uurtjes willen draaien. 
Interne 
• Bach Launch 
Er is al relatief veel gezocht voor een locatie. De keuze gaat tussen een locatie aan de 
kust of terug op Hoogland. Aan de kust zal het wel duurder uitdraaien.  Bram: als de 
kust een meerwaarde biedt, dan kan je voor deze optie gaan, Bruno: je kan ook altijd de 
cantus niet in de prijs meerekenen, zodat je meer kan uitgeven aan de locatie 
 
Pers 
• ’t Weekendcivielke 
 
Het weekendcivielke word rondgedeeld op het vtk weekend. Pers zal nog enkele 
vraagjes doorsturen en waarschijnlijk facebook afzoeken voor fotos van de 
praesidiumleden. De details zullen nog doorgemaild worden en er wordt nog verder 
overlegd met de vorige persies.  
Pers vraagt zich af als er een deadline voor de drukker is: Bram: een week à een paar 
dagen op voorhand zeker laten weten 
Bart: Kan ik mijn emailadres in de mailinglijsten veranderen? Bruno: Dit wordt geregeld 
door de secretaris, dus een mailtje sturen naar secretaris@vtk.ugent.be 
 
Vice 
• Overdrachtsweekend 
 
Bijna alle details zijn al vernoemd op pv 11 door Sven. Er komt nog uitgebreid 
informatie via mail, het belangrijkste is dat iedereen aanwezig moet zijn op 1 juli voor 
de eerste pv en op zondag 28 juni 
Jens: wanneer begint de overdracht, Bruno: om 18 uur 
 
Cultuur 
• Show 
 
De Groenzaal is een goede grote, maar drukbezette zaal, dus als we deze zaal terug 
willen, moeten we deze snel reserveren. Iedereen was het eens om deze zaal terug te 
reserveren. 
 
• Milk Inc. 
 
De vraag vanuit cultuur was of ze, zoals vorig jaar, terug 50 tickets bestellen, of minder 
tickets zouden bestellen. Het concert van Milk Inc. zal doorgaan op 25 september 2009. 
De tickets kunnen nu al besteld worden. Anne antwoordde dat je best terug voor 50 
tickets gaat en goed moet checken of het zit- of staanplaatsen zijn. Op bepaalde 
momenten zijn er geen staanplaatsen meer, terwijl deze later dan terug beschikbaar 
kunnen zijn. Je kan dus bv zitplaatsen reserveren en dan later inwisselen tot 
staanplaatsen. Besluit was dat er terug 50 tickets zullen worden besteld en er 



samengewerkt wordt met busmaatschappij Strobbe. Dit geldt ook voor alle andere 
activiteiten, werk samen met Strobbe, niet met busmaatschappij Muylaert. Wegens al 
te veel tegenslag met Muylaert. 
 
• Comedy Night 
 
Cultuur zou comedy week vervangen door comedy night. Het idee is voor een grote 
artiest zoals Phillipe Goebels te gaan en deze zo snel mogelijk te contacteren.  
Lies: misschien terug een soort interactie met publiek, improvisatie, misschien als 
voorprogramma 
Anne: je kan je voorprogramma niet kiezen bij een grote artiest, dit krijg je erbij 
Bruno: check ook met de begroting van vorige post en Phillipe Goebels zijn agenda is al 
bezet tot mei 2010 
Mich: meerdere dagen is wel leuker 
Cultuur: als we voor meerdere dagen zouden gaan dan zou er waarschijnlijk te weinig 
volk op afkomen 
Anne: een ander alternatief is ook een echte filmzaal reserveren, het filmzaal gevoel 
creëren en dan zullen wel waarschijnlijk veel mensen er op afkomen 
Bruno: dan kan je ook zorgen dat ook andere kringen weet hebben van de comedy 
night, dat we daar ook volk van lokken 
Cultuur: we denken dat film minder aantrekkelijk is, omdat mensen nu steeds meer 
downloaden en de filmweek is ook gestopt omdat er geen opkomst meer was 
Wout: als je van comedy week, comedy night maakt, zorg dan zeker dat er geen andere 
vtk-activiteiten op de kalender staan, zodat niks samenvalt 
Bruno: er is een interne vtk-kalender. Het is de bedoeling dat iedereen zijn activiteiten 
daar op post, ook op de FK-kalender. Kijk dus eerst goed naar de kalender voor je je 
activiteit plant, probeer zoveel mogelijk overlap te vermijden.  

 
4) Algemeen 

 
Feest 
• Galabal 
 
Feest heeft al naar 2 zalen gaan kijken, salons montovani en het Godshuis. Ze willen 
voor de iets sjiekere plaats gaan en geen discotheek of zaal zoals de Eskimofabriek. 
Nog enkel de prijs afwachten, voorkeur gaat uit naar montovani, zij doen bijna alles en 
er is normaal geen te groot prijsverschil, het is dichter dan het godshuis. De datum van 
het galabal in montovani zou 20 november zijn, indien in het Godshuis, 4 december 
Bruno: misschien eens naar andere kringen kijken waar zij hun galabals deden, voor 
andere opties voor locaties 

 Voorstellen voor andere locaties: culture club (werd unaniem afgekeurd), 
Kokorico (opletten want volgens Bruno is het daar om de 2 weken op 
vrijdagavond Gay Night) 



Iedereen vond 4 december ook te laat voor een galabal, die datum schrikt af, te dicht bij 
de examens, waardoor er minder volk zou komen. De locatie Godshuis is geen optie 
meer. 
Anne: een goede artiest is ook cruciaal om volk te lokken 

 Ideeën voor namen: Vengaboys, Milk Inc. 
Besluit: we hebben niet veel volk op het galabal, we moeten zorgen dat we iets hebben 
dat volk trekt, een grote naam, indien nog iemand een idee heeft, mail naar feest. 
 
•Cantorlint 
 
Het voorstel is dat er een doorgeeflint wordt voorzien voor de cantor. Dit lint is niet 
gepersonaliseerd, maar zal de cantor waarschijnlijk meer uitstraling geven op 
cantussen. Algemeen vindt iedereen dat de cantor niet op hetzelfde niveau staat als 
praesidium, dus daarom niet de voordelen van een lint mag hebben, zoals gratis op 
fuifen van FK binnen gaan, want de cantor doet uiteindelijk niks, geen voorbereiding, 
enkel de avond zelf op de cantus. Stefaan:  anders kunnen we een lint zonder voordelen 
voorzien, een ander lint dan praesidiumlint, misschien dat hij dit enkel op cantussen kan 
dragen , Feest: anders kan feest dit bijhouden en geven op de cantus en dan terug 
meenemen na de cantus, het lint blijft dan in bewaring bij feest 

Stemming: Optie 1) gepersonaliseerd lint zoals praesidium -> 0 voorkeurstemmen 
Optie 2) niet-gepersonaliseerd doorgeeflint dat bij feest in bewaring is 
-> 14 voorkeurstemmen 

 Optie 3) geen lint -> 11 voorkeurstemmen 
   3 onthoudingen 

Resultaat: de cantor krijgt een niet-gepersonaliseerd lint, dat bij feest in bewaring 
moet gehouden worden 

  
 
FirW 
• Doctoraatssymposium 
 
Anne neemt deze taak op zich 
 
Recruitment 
• Infomap 
 
De infomap is een map waar vtk en het praesidium zichzelf voorstellen, naar bedrijven 
toe voor sponsering. Het is belangrijk dat deze map klaar is voor begin juli. Er moeten 
tekstjes zijn voor de infomap, de deadline zal nog doorgegeven worden via mail. 
 
Secretaris 
• Kar 
 
De minimumvereiste om met de kar te mogen rijden is 2 jaar rijervaring, hierna volgt 



nog een rijtest met de vice om te kijken als je capabel bent om met de kar te rijden. 
Mathias: wat wordt er gedaan met de boetes, dit nu vastleggen. 
Bruno: de boetes zijn voor jezelf, als jij te snel rijdt, is dit jouw verantwoordelijkheid 
Iedereen is akkoord 
 
Wie heeft er 2 jaar zijn rijbewijs en wil met kar rijden?  
Bruno, Stefaan, Wendy, Bart , Christof, Killian, Gertjan, Anne, Brecht, Jelle, Jeffrey, 
Mathias DM, Dieter, Charlotte, Lienert, Kim  -> aantal = 16 
 
2 mensen hebben in de loop van het jaar 2 jaar rijervaring: Anke in april en Arne in 
augustus  
 
• Gegevens 
 
Er zijn blaadjes doorgegeven waar iedereen zijn gegevens moet op invullen, op het 
einde van de vergadering worden deze allemaal terug bezorgd aan de secretaris. 
 
• Sleutel en badge 
 
Indien iemand vervroegd een sleutel nodig heeft, moet dit worden doorgegeven aan de 
secretaris. Hij zal daar dan voor zorgen. 
 

5) Varia 
 
- Arne: hoe zit het met het gebruik van het emailadres (post0910@vtk.ugent.be) , 
Bruno: hier zal nog een mail voor gestuurd worden met info over hoe dit werkt, Mathias 
DM: ook komt er nog een wiki en daar komt ook nog een mail voor, Brecht: web zal nog 
een mail sturen met alle praktische informatie over de site enz…, indien er 
opmerkingen of vragen zijn, gelieve die te mailen 
 
- Michael: als er een mail gestuurd wordt, gelieve zo snel mogelijk te antwoorden, 
Bram: zet er altijd een deadline bij en leg die wat vroeger dan jouw persoonlijke 
deadline, Bruno: een deadline is een deadline, respecteer die dus steeds 


