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1) Datum volgende PV en AV 
 
BegrotingsAV (AV2): 17 september 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 
• Kar 
 
Stefaan wordt karverantwoordelijke 
 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Kilometervergoeding: kilometers worden vergoed, maar gebruik enkel je eigen auto 
indien het niet anders kan, gebruik steeds bij voorkeur de VTKar. Om de kar te 
gebruiken moet je hem reserveren via de site. 
 
• gebruik VTK-materiaal (phone, printer, pc...) en eigen materiaal 
 
Printer: Je kan de printer gebruiken via de pc’s (afprinten via nashuatec). Je kan ook 
rechtstreeks via de printer printen of scannen. Dit door je pincode (persoonlijk gebruik 
of van je post) in te geven. De vergoedingen worden geregeld door penning, dit zal een 
paar keer per jaar afgerekend worden. De prijs bedraagt dezelfde als de met korting 
voorziene prijs van Topcopy. Penning staat in voor de printer, dus als deze niet werkt, 
contacteer Penning.  



Phone: Om te bellen naar vaste lijnen wordt de zwarte skype phone gebruikt. Om naar 
gsmnummers te bellen wordt de witte telefoon gebruikt. Gsmnummers van Praesidium 
zullen in deze telefoon zitten. (pijltje naar onder duwen) 
 
Pc’s: Indien problemen met inloggen op de pc’s, web contacteren 
 
Shared: Op de server vind je gegevens van elke post tot enkele jaren geleden terug. Zet 
hier al je gegevens op, dit is gemakkelijk voor je nakomers. Je kan ook thuis aan deze 
gegevens door winscp te gebruiken om op de shared te komen.  
 
Eigen materiaal: Om internet op je eigen pc te hebben in blauw, contacteer web. 
Gebruik steeds materiaal van VTK voor activiteiten, tenzij het niet anders kan. 
Ugent leent ook materiaal uit, zoals de projecter, breng deze dan wel tijdig terug. 
 
Interne kalender: De interne kalender is beschikbaar via google agenda. Zet ook 
steeds je activiteiten op de FK kalender, dan zijn deze verzekerd. Zet grote activiteiten 
vroeg op de interne kalender, zodat er geen overlap is met andere activiteiten. 
 
Vingerregel: 
Belangrijk: 1 vinger 
Relevant: 2 vingers 
Niet zo relevant: hand 
 

4) Voorbije activiteiten 
 

5) Komende activiteiten  
 
Cultuur 
• Quiz 
De quiz valt in de periode rond de doop, zodat schachten hier kunnen helpen. De quiz 
zal 28 of 29 oktober vallen, dit is dezelfde periode als vorig jaar en er wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde quizmaster als vorig jaar. 
 
• Pokertoernooi 
Het pokertoernooi valt begin november. 
 
• Comedy Night 
Comedy Night valt 25 februari of 4 maart, de komieken liggen al vast. Er wordt enkel 
nog naar een zaal gezocht. Waarschijnlijk wordt dit de Backstage. 
 
• Parkpop 
Parkpop zal doorgaan na de paasvakantie. Cultuur is nog op zoek naar een locatie, 
Citadelpark, Bijloke,... Cultuur zal een contactpersoon van Stad Gent contacteren. Op 



advies van Bruno zullen ze er snel moeten bijzijn om een park te reserveren en alles te 
regelen met politie en stad Gent. 
 
• Milk Inc. 
De tickets voor Milk Inc. zijn besteld, er zijn 50 tickets. Milk Inc. gaat door op 25 
september, de bus moet nog geregeld worden, maar normaal wordt dit geregeld met 
Strobbe.  
Bruno: Er zal veel reclame gemaakt moeten worden omdat deze activiteit al de eerste 
week doorgaat, reclame kun je bv al maken op Bach Launch. Stefaan geeft de raad om 
bv al affiches te hangen in tweede zit. 
 
• Dans 
Dit jaar zijn de danslessen Salsa, dit zijn 6 lessen die doorgaan vanaf oktober op 
dinsdagavond. Op het galabal zullen we proberen echte salsanummers te draaien, 
zodat de geleerde dansmoves toch getoond kunnen worden. De praeses voorziet 
normaal gezien ook een salsa openingsdans op het galabal. 
  
Interne 
• Bach Launch 
Bach Launch gaat dit jaar door van 14 tot 16 september te Nieuwkerke in West-
Vlaanderen. Er is een oproep naar alle praesidiumleden om zoveel mogelijk mee te 
gaan.  Er is plaats voor 130 man voorzien. Waarschijnlijk wordt er een limiet gezet, 
zodat maximum 100 eerstejaars kunnen meegaan. 
 
• Onthaaldag 
Onthaaldag valt op vrijdag 18 september. In de namiddag gaat er een stadsspel door, 
waar we veel praesidium voor nodig hebben. Normaal gezien zal er ongeveer 500 man 
aanwezig zijn op deze onthaaldag. 
Lies: Ook inschrijvingen van VTK leden beginnen op deze dag, dit moet verwerkt 
worden in het stadsspel. 
@ Cursus: niet het cursuskot open doen voor het stadsspel begint, anders doen veel 
mensen niet meer mee aan het stadsspel. 
 
Feest 
• Proclamatiefuif 
Deze gaat door op donderdag 2 juli, normaal gezien geen problemen. Niet veel shiften 
in te vullen, 2 euro inkomst. Doe je lint aan als je gaat. 
 
• Openingsfuif 
Normaal gezien hebben we een kleinere DJ van de Carré, die niet zoveel vraagt, daarna 
DJ Maximilian en daarna Les Mecs Electriques. Dit is niet zo een spectaculaire affiche, 
andere voorstellen zijn dus welkom. 
Bart: anders kunnen we een lichtshow doen, zoals vorig jaar voorzien was 
Stefaan: de openingsfuif zit toch meestal vol, dus het is niet speciaal nodig om een 



super grote act hiervoor te vinden 
 
• Galabal 
Het galabal gaat door op 19 maart in de Salons Montovani. Feest is nog een artiest aan 
het zoeken. De fuifzaal is iets kleiner dan vorig jaar in de Eskimofabriek, in de loungebar 
wil Feest een jazzbandje of pianist. In de balzaal zouden ze gaan voor een coverbandje 
of salsabandje. 
Sylver is al gemaild, omdat DJ Wout bij reservatie, hierna als DJ draait, Feest wacht nog 
antwoord af. Feest is ook niet erg te vinden voor een all-in concept (zoals het galabal 
van de Geneeskunde). 
 
• Café Plateau 
Café Plateau gaat door de eerste week van het academiejaar, hier worden nog vaten 
voor besteld en er komt ook nog een shiftenlijst voor het praesidium. 
Lies: een goede optie is ook om inschrijvingen hier samen mee te regelen, zodat 
mensen gestimuleerd worden om VTK lid te worden. Na week 3 kunnen we dan enkel 
nog in VTK blauw de inschrijvingen laten doorgaan, het systeem zal dan later nog 
worden uitgelegd. 
Cultuur: Misschien is het een goed idee om tijdens Café Plateau wat Milk Inc. te draaien, 
om het Milk Inc. concert van later die week te promoten. 
  
• Cantussen 
Feest heeft al enkele cantussen vastgelegd, de eerste cantus zal doorgaan in de 2e week 
in de Frontline. Er ligt ook al een cantus in de Salamander in het eerste semester. 
 
BEST 
• EBEC 
EBEC is een ingenieurscompetitie waar enkele groepjes iets maken voor de VN. Dit 
gaat door van 1 tot 12 augustus, iedereen die wil kan hier steeds langskomen. De 
competitie gaat door in Sint-Denijs. Er zal hiervoor nog een reminder gestuurd worden. 
 
Pers 
• ’t Civielke 
Er zullen 5 ’t Civielkes verschijnen, over de 5 ’t Civielkes zal 1 groot spel zijn, waar 
prijzen mee te winnen zijn. Dit concept moet nog verder uitgewerkt worden. Als je een 
grote activiteit in ’t Civielke gepromoot wil, laat dit dan zeker tijdig weten. Het eerste ’t 
Civielke zal de 2e week van het academiejaar verschijnen. 
 
• Agenda 
Laat tijdig (voor half september) de grote activiteiten weten zodat deze in de agenda 
kunnen gezet worden. 
  
 
 



Recruitment 
• Jobbeurs 
De jobbeurs gaat normaal door op 10 maart.  
Bruno: Check zeker eens dat deze niet samenvalt met grote jobbeurzen zoals van 
Vacature en Jobat. 
  

6) Algemeen 
 
• brouwlandbiercompetitie via Guido 
Guido houdt een competitie met een 40-tal studentenverenigingen van heel 
Vlaanderen, VTK Gent is hier ook voor uitgenodigd. De bedoeling is dat je een heel jaar 
je eigen bier probeert te brouwen. Guido voorziet je van de nodige apparatuur en je 
staat zelf in voor het brouwen. Het beste is een team op te richten van ongeveer 2 
praesidiumleden, die een ondersteunende functie hebben, met een 10 tal andere 
mensen. Degene die de brouwlandbiercompetitie winnen, krijgen hun eigen bier. In het 
contract komt dan ook een clausule op meeverdienen. De eerste vergadering gaat door 
op 10 juli in Gentbrugge (Bruinhofstraat 127) om 12 uur. Op die dag (praesesdag) 
komen per kring 2 à 3 personen samen. (3 personen gaan, 4 vrijwilligers: Stefaan, 
Charlotte, Anke en Christof). Mensen die willen meehelpen aan het project: Arne en 
Michaël.  
 
• Ghent University truien 
De vraag is gekomen als wij geen Ghent University truien willen aanbieden aan leden. 
Het systeem dat toegepast zou worden, is dat er een aantal truien beschikbaar zijn in 
VTK Pi, dat je deze daar kunt passen, bestellen en later kan komen halen. Dit zou pas 
doorgaan vanaf de 3e week van het academiejaar, omdat het de eerste weken te druk is 
bij Cursus. 
  
• Meldformulieren 
Dit is vooral belangrijk voor Feest, Cultuur en Sport. Als activiteiten op openbare 
domeinen doorgaan, moet dit 8 weken op voorhand aangevraagd worden voor de 
politie en de stad Gent. 
 
• Oktober/Bierfesten 
Alexander en Bernard hadden ook nog gekeken om naar deze festen te gaan, maar dit 
valt veel te duur uit en valt ook veel te vroeg in het jaar. 
 
Recruitment 
• Infomap 
Recruitment is volop bezig met de infomap. Het praesidium dient zijn tekstjes door te 
sturen en een foto van de volledige groep (postje) door te sturen. 
 
 



PR/Externe 
• Guidogids 
Aangezien we 700 exemplaren van de Guidogids bestellen (zelfde aantal als vorig jaar, 
maar vorig jaar 500 besteld en dan nog eens 200 extra), krijgen we nu een aantal 
gepersonaliseerde pagina’s in de Guidogids van VTK. Hierin is het de bedoeling dat er 
een voorstelling van het Praesidium komt. De deadline van deze voorstelling van VTK 
ligt 2 juli.  Voorstellen voor de paginas in de Guidogids van het Praesidium waren het 
schild, het clublied, een tekstje per postje, een tekstje over grote activiteiten. 
 
• Infomap  
Na de infomap voor Recruitment is er nu ook een infomap voor PR. Hiervoor wordt een 
tekstje gevraagd over hoe je PR in je postje verwerkt ziet. 
 
Feest 
• Ander systeem shiftenlijst 
Web is hier mee bezig. 
 
Secretaris 
• Sleutels en badge 
De badges zijn uitgedeeld. Bart heeft nog een nieuwe badge nodig. De sleutels die al 
beschikbaar waren, zijn ook al verdeeld over de verschillende postjes. Indien je nog 
dringend een sleutel nodig hebt, gelieve dit te laten weten aan de Secretaris via mail. 
 
Vice 
• Statistics groep 
Statistics groep opgericht: Killian, Mathias DM, Stefaan, Charlotte, Wendy, Jeffrey, 
Lienert 
 

7) Varia 


