
Praesidiumvergadering 3 
Donderdag 23 september 2010 

 
 
 
 

 
Aanwezig: Lucie, Floris, Anneleen, Jens, Pauwel, Arnaud, Bart, Ritchie, Laurens, Pieter 
DC, Brenda, Alexander, Daan, Bob, Jeffrey, Anke, Michaël, Wout, Thomas, Glenn, 
Bram, Lien, Lies, Pieter C, Nele, Clara, Arne, Yumi 
 

1) Datum volgende PV en AV 
10 oktober 2010 

 
2) Mededeling van de voorzitter  
 
3) Regels en afspraken 
 
4) Voorbije activiteiten 
 
BEST 

 Summer  Course:  Alles  is  goed  verlopen.  Soms  was  er  wel  een  gebrek  aan 
voldoende medewerkers. Al bij al was het zeer leuk. 
 

Externe 

 175  jaar Firw – Terug naar de Plateau: Er was  iets meer werk dan op voorhand 
voorzien. Ook minder volk dan verwacht, omdat het event gratis was, en je dus 
zonder  problemen  niet  kon  komen.  Maar  voor  de  rest  alles  vlot  en  geen 
klachten. 

 
IAESTE 

 Summer Reception: Alles is goed verlopen. Hebben dit jaar wel zeer veel moeite 
gehad  om  voor  iedereen  accommodatie  te  zoeken  (vooral  voor  zij  die  langer 
bleven dan start van AC). Er zijn nu nog steeds enkele trainees in Gent, dus er is 
nog wel wat werk. 

 
Interne 

 Bach Launch: Was helemaal geslaagd. Grote bedanking voor alle medewerkers. 
Eerstejaars hebben zich ook zeer goed geamuseerd. Er was veel meer volk dan 



eerst gepland. Er was voldoende eten, want hebben niet decadent gedaan. Door 
de  vele  deelnemers,  en  hun  drinkcapaciteiten,  hadden we wel  veel  te weinig 
drank voorzien. Volgend  jaar proberen  in Merelbeke te doen. Cantuszaal moet 
ook  in een bredere zaal worden gehouden, met praesidium verspreid onder de 
eerstejaars,  zodat  zij ook zin krijgen  in meer cantus.  In vervolg ook wat meer 
reclame maken voor komende activiteiten tijdens de BaLa. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Secretaris 

 Inschrijvingen: Inschrijvingsprocedure uitgelegd. Dit jaar kunnen de leden ook een 
ISIC‐kaart kopen bij VTK  voor 4  euro. Deze  kaart geeft  veel  voordelen  in het 
buitenland, en ook enkele speciale  in Gent. Gaan  leden niet verplichten om er 
een te nemen, maar als ze dat willen, mogen ze zich komen inschrijven.  

 
Vice 

 Praesidiumweekend: Hebben vier auto’s ter beschikking, dus nog enkelen die met 
de  trein gaan moeten gaan. Vertrekken  rond  18.30‐19.30. Cursus probeert op 
tijd  te  stoppen, gaan ook  iets  vroeger beginnen op de onthaaldag. Er  is  eten 
voorzien  voor  ’s  avonds,  en  go‐passen  voor  onderweg.  Gepland  om  zondag 
tegen 16u thuis te zijn. Natte en droge kleren worden meegebracht. 

 
Feest 

 Dagdisco: Niet zo’n grootse activiteit,  in het Parlement, eerder beetje voor sfeer 
zorgen tijdens de eerste dag. Er worden negen wedstrijdjes georganiseerd, om 
het half uur. Bram en co zijn DJ. Er wordt wat  reclame gemaakt door  Interne 
tijdens de eerste dagen. 

 Doop: Gaat door  van  13/10‐27/10. Veel praesidiumleden moeten  zich nog  laten 
dopen. Donderdag 30/09  is er doopvergadering. Verwachten geen overlap met 
PeMe. 

 Openingsfuif:  Alles  ligt  vast.  Shiften  aan  de  kassa’s  en  aan  de  voortoog  best 
invullen  met  minstens  1  praesidium,  zodat  er  niet  teveel  wordt  uitgedeeld 
(eventueel  shiftensysteem  updaten  zodat  dit  mogelijk  wordt.  Mailen  naar 
Sander daarvoor). 

 Galabal: Volop bezig artiesten te mailen. Optie genomen op Cookie & Cream, ook 
nog wat catchy groepen in de kijker. Artiesten worden gemaild. Licht en geluid 
kan  wel  een  probleem  vormen,  want  grote  livegroepen  hebben  ook  meer 
techniek nodig. Nog een beetje schuiven met het geld. 

 Openingsgoliarde: Praesidium doet  zoveel mogelijk  lint aan, zodat ze ons  leren 
kennen. 

 
Interne 

 Onthaaldag: Eerste shiftjes vanaf kwart na acht.  In de pauze eens zien wanneer 



briefing kan gegeven worden. Plannetjes voor rondleiding zijn in orde. 

 Peter‐meter  (afterparty):  PeMe  op  donderdag  in  Terminal.  Briefjes  en  affiches 
worden  rondgestrooid,  aankondigingen  gedaan  in  auditoria. Vier  gratis  vaten 
Rodenbach in het Parlement als afterparty. Het is niet echt de bedoeling om er 
echt een party van te maken. 

 
Cultuur 

 De Laatste Show: Alles is geregeld, zat snel vol. Er moeten er nog betalen, maar 
dat moeten ze maar  in Blauw komen geven. Mensen moeten kleurrijk gekleed 
zijn,  kwestie  van  een  deftig  beeld  te  krijgen. We moeten  daar  zeker  op  tijd 
geraken, want  anders hebben  ze maar  een half publiek. Eten wordt  voorzien 
voor de hongerigen. 

 Quiz: Wordt  terug  in Ledeberg georganiseerd op 21 oktober. Alles  is ongeveer 
geregeld. Inschrijvingen komen online in plaats van aan VTK‐Pi. Nummer van de 
beheerder  van  de  zaal  bijhouden  om  te  bellen  voor  meer  drank.  Het  zou 
mogelijk zijn om je per vijf te kunnen inschrijven op de site. Quiz moet zeker al 
eens getest worden om problemen te vermijden. 

 Doel: Man van Elektrabel wil rondleiding geven in de centrale. Samenwerking met 
P‐Karus proberen opzetten. 

 Comedy avond: Zal niet meer doorgaan  in de Terminal maar  in de Centrale (een 
perfect  zaaltje  voor  comedy).  Iedereen  gaat  echter  wel  ver moeten  fietsen. 
Drank  zal ook van de Centrale zijn, dus beetje duurder. Namen die al bekend 
zijn: Lunatics, Iwein Segers. 

 Parkpop: Hebben contact gehad met de man van de  lichten en geluid die  feest 
altijd  helpt.  Indien we  een  grote  naam  hebben,  kunnen we  veel meer  drank 
verkopen.  Thomas  suggereerde  enkele  namen.  Kans  op  regen  bestaat  altijd, 
maar back‐up niet echt mogelijk. 

 
Sport 

 Sport  Kick‐Off:  Gaat  door  op  donderdag  30/09.  Zorbing  gaat  niet  door  om 
veiligheidsreden. Nu waterslide als alternatief, met een soort Ter Land Ter Zee 
en  In De Lucht‐concept. Partytentje kopen, wat  later nog kan gebruikt worden 
voor andere activiteiten. Poster is gedesigned door Thomas. Er komen ook twee 
fitnessfietsen met diverse prijzen. Bezigheidstherapieapplets worden aangepast 
door web. 

 
Recruitment 

 Recruitment Kick‐Off:  Eén  bedrijf  heeft  afgezegd, maar  zijn  nog  op  zoek  naar 
nieuw  bedrijf.  Laatstejaars moeten  zich  zeker  snel  inschrijven.  Gaat  door  in 
Kortrijk op 5 oktober vanaf 16U. 

 Cursus Management Skills voor een technische job: Shell wil een cursus geven aan 
ons. Hebben  daar mail  van Arno  omtrent  gekregen.  Ze willen  dit  doen  voor 
praesidium, BEST en IAESTE. Kan dienen als activiteit om elkaars medewerkers 



beter te leren kennen. 
 

6) Algemeen 
 
Interne 

 Manna’s uitdelen: nog een paar mensen stalken die ze willen uitdelen in hun klas. 
Doos met Manna’s  staat  altijd  in Blauw. Bedrijven willen  deze misschien ook 
sponsoren, maar weten dat dit minder wordt gelezen door laatstejaars. 

 
Vice 

 Medewerkers: Zeker je medewerkers inschrijven op de wiki. Voorlopige lijst: 
BEST: Gert Willems, Brecht Neyrinck, Justine Mollaert 
Cultuur: Nathan Verwaeke, Frédéric Peyskens 
WEB – ICT: Sander Dieleman, Sergei Maertens, Brecht Neyrinck 
IAESTE: Later 
Recruitment: Elien Haccuria 
Penning: Inge Verdonck, Maarten Van De Ginst 
Pers: Dries Verbiest, Robin Bailleul, Heleen Steuperaert, Letitsja Ceulemans 
Feest: Caspar Scheuer, Thomas De Landsheer, Michiel Van Damme, Inge 
Cleemput, Brecht Vynckier, Camille Lanckneus 
Secretaris: Thomas Claeys, Dries Verbiest 

 
Praeses 

 André  Spee    is  de    huisbewaarder    van    de  Plateau.    Indien    er    activiteiten  
doorgaan na  8 uur  ’s avonds, moet dit steeds gemeld worden aan Spee. Hij sluit 
ook  steeds  de  Plateau  af.  Indien  er  T‐shirts  besteld worden  van  activiteiten, 
bestel ook altijd 3 extra Large T‐shirts voor hem. Vergaderingen in groen laat je 
maar zo, alles  in deze  lokalen waar niet teveel  lawaai bij komt kijken, zijn OK. 
Andre.Spee@ugent.be 

 
Feest 

 Stamcafé Parlement: Nieuw contract is overlopen en getekend. Kunnen 10 vaten 
op  een  jaar  geven. Herman wil  bier  geven  in  flesjes,  dus  proberen  prijs  laten 
zakken. Als  je  iets wil organiseren  in het Parlement,  regel  je dit  via  Feest. Er 
komt ook een kicker en tabbiljart. 

 
Bestuur 

 Visie VTK: Huisjes uitgewerkt. Verschillende pijlers overlopen. 

 Kilometervergoedingen: Vergoeding als het echt specifiek voor activiteit  is. Niet 
als het voor bv. een vergadering is dat je vroeger moet komen of als het voor je 
vtk‐werk is. Bij twijfel mailen naar bestuur. 

 Telefoonkosten: zoveel mogelijk  in Blauw bellen met de telefoons. Wel bewijsje 
inbrengen van je GSM‐kosten. 



 
Praeses 

 Vergadering  elke  twee weken: we willen meer  teambuilding.  Zoals  de meeste 
kringen  doen,  wat  meer  vergaderen,  en  korter.  Na  de  PV  is  er  altijd  een 
traktatie. Volgende vergadering dus 10 oktober, 24 oktober. Beetje  later op de 
avond zodat iedereen er kan zijn. 

 

7) Varia 
 

 Interne maakt wat reclame voor ISIC op de TV’s 

 Agenda’s liggen klaar in onderrood 
 Post voor FRiS in apart bakje in postlokaal vanaf nu 
 Deur in Rood komt in orde 

 LaTeX‐les gaat door 


