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1) Datum volgende PV en AV 
 
PV 4: zondag 27 september om 20:00 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 
4) Komende activiteiten  
 
Feest 
• Openingsfuif 
 
Alles is normaal gezien geregeld. Er zijn wel nog heel wat medewerkers gevraagd, 
zowel voor voorbereiding als voor de avond zelf.  
 
• Galabal 
We hebben ontdekt dat de datum waarop het galabal nu ligt samen valt met Dies 
Natalis. De avond voor Dies Natalis is het ook Dies Natalisfuif en vele mensen zullen in 
een verlengd weekend wel naar huis gaan. Het idee is om misschien te wisselen met de 
week van de show, aangezien in andere weken de Salons Mantovani niet meer vrij zijn. 
Ook 2 weken na de lentefuif is geen optie meer aangezien er op dat moment daar het 
evenement Miss België Travesti doorgaat. 



Interne 
• Onthaaldag 
Na deze PV zal de definitieve shiftenlijst doorgestuurd worden, kijk allemaal goed naar 
je shiften en wees op tijd. Weer zijn er weinig praesidiumleden en dit is spijtig. De 
briefing zal morgenochtend om 9:30 gebeuren. 
 
Cultuur 
• Milk Inc. 
De tickets waren iets duurder dan vorig jaar, maar de kostprijs voor leden blijft 
dezelfde. Aangezien Topcopy gesloten was, zijn de affiches bij een andere drukkerij 
geprint en zijn deze dus duurder uitgevallen.  
Opmerking: Inschrijvingen moeten maandag al opengaan zodat mensen vroeg genoeg 
kunnen betalen. Maar er staat al in de manna dat de inschrijvingen dinsdag opengaan, 
dus moet dit best zo gelaten worden. 
 
Sport  
• Kick Off 
De Sport Kick-Off gaat door op 1 oktober. Er zullen 2 activiteiten zijn op het St-
Pietersplein van 12 uur ’s middags tot 6 uur in de namiddag. Er is een deathride en een 
pamperpaal (48 mm dik, 5 m hoog). Er zal beveiliging voorzien zijn, dus veel 
medewerkers zullen er niet nodig zijn, misschien 1 of 2 mensen. 
Stefaan: Heeft Sport al eens nagedacht over een systeem om aan te schuiven? 
Jelle: De pamperpaal en deathride hebben een capaciteit van ongeveer 1 
persoon/minuut, dus dit moet vrij snel vooruit kunnen gaan, waardoor lang wachten 
normaal niet zal voorkomen. 

 
5) Voorbije activiteiten  
 
Interne 
• Bach Launch 
Bach Launch verliep vlot, enkele kleine dingen gingen niet goed. De locatie was ook 
niet ideaal, er was geen goede bus- en treinverbinding. Het voorstel van het interne-
team is dat het oud interne team de locatie altijd vastlegt voor het volgende jaar, zodat 
de locatie tijdig kan beslist worden. Er was wel weer weinig praesidium aanwezig, een 
oproep dat meer praesidium naar activiteiten komt, zeker belangrijke zoals Bach 
Launch. Plan dus liefst geen reizen of andere overkomelijke situaties op dat tijdstip.  
Wout: Het vastleggen van de locatie door het oude team is een goed idee. Ook voor 
cantuszalen, aangezien deze vaak direct volgeboekt zijn. Indien je een optie neemt, 
heeft het nieuwe feestteam nog steeds genoeg vrijheid voor deze data.  
 



6) Algemeen 
 
Cursus 
• cursusdienst 
Alles is in orde voor de onthaaldag van morgen, misschien zijn er nog een 2-tal 
medewerkers nodig vanaf 15 uur. Er zijn wel nog steeds veel medewerkers gevraagd 
voor de eerste weken, aangezien het dan piekmomenten zijn voor cursus. 
 
Interne 
• manna’s uitdelen 
Interne zou graag hebben dat alle praesidiumleden op maandag manna’s uitdelen in 
hun richting.  Er wordt nog een lijstje doorgestuurd. 
 
Secretaris 
• uitleg procedure lid maken 
Lies heeft iedereen van het praesidium al lid gemaakt, de procedure van het lid maken 
wordt uitgelegd in een mail. 
 
• lid maken in gang shiftenlijst 
Er is een shiftenlijst beschikbaar waar iedereen zich kan opzetten om mensen VTK lid te 
maken in de hal de eerste week, gelieve allemaal zoveel mogelijk te helpen. 
 
Pers 
• integratie van BEST-tijdschrift in ’t Civielke 
Verzoek: een aantal pagina’s van BEST in ’t Civielke te integreren. 
 
• prijs raadseltjes 
Pers wil graag veel prijzen geven voor de raadseltjes. 
 
Praeses 
• t-shirts 
Vorig  jaar zijn er niet zoveel t-shirts verkocht. Dit jaar gaan we proberen deze te 
verkopen in cursus vanaf de 2e week.  
 
• medewerkers t-shirts 
Er is unaniem beslist dat medewerkers t-shirts niet nodig zijn, grote activiteiten zoals 
de show, hebben al hun eigen t-shirts. 
 
• Nieuwe shiftenlijst rood-kar-groen 
Er is een google kalender voorzien voor deze shiftenlijst, de uitleg staat op de wiki. 
 
• Spee 
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. 
Er wordt op bezoek gegaan bij Spee in de eerste of 2e week, Bruno, Stefaan, Jeffrey, 
Bram, Lies en Yumi zijn vrijwilligers om mee te gaan. 
Indien er t-shirts besteld worden van activiteiten,bestel ook altijd een extra t-shirt voor 
Spee bestellen.  
 
Vice 
• Medewerkers 
Iedereen zet zijn eigen medewerkers met gegevens op de wiki. 
 
Penning: Brecht Desplanques automaat vuller  
Pers: Heleen Steuperaert column, Thomas Hermans 
BEST: Wieke, Stijn, Andries, Lennert, Willem, Cedric 
Cursus: Michiel, Annelies, Pieter, Frederik 
Sport: Tom, Lucas, Michiel 
Feest: Pieter, Caspar, Lieselot, Michiel, Tom, Daan, Thomas, Maarten, Marc,  
WEB/ICT: Sander, Jens, 2e week nog vergadering 
FRiS: Sarah (daarna nieuwe verkozen) 
IAESTE: Toon, Bram VG, Santi  
Recruitment: Nausika 
Vice: Peter, Jeroen (stripbib) 
Secretaris: Steve, Louis 
Cultuur: Bart, Ritchie, Chris 
 
 

7) Varia 
 
Lies: Gelieve affiches in te dienen van alle activiteiten in de doos in blauw. 
Mathias Dh: Blijft de soepmachine? Misschien kunnen we er soepkartonnen zetten. 
Mathias Dh zal eens kijken of er voor de optie van KTS machine of Royco soep gegaan 
wordt.  
Wout: Kan er iemand helpen om de flyers en affiches van de openingsfuif af te halen? 
Lienert: Dit jaar is er weer music for life in Gent. Dit gaat door van 19 tot 24 december. 
Misschien kan iedereen al eens nadenken voor ideeën.  
 


