Praesidium vergadering 1
zondag 13 mei 2018

Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hannes, Saar, Thomas, Kasper, Michiel, Celine, Louis, Karel, Silas, Xander, Iris,
Dario, Willem, Maarten, Nico, Marija, Eva, Kaat, Ruben, Bavo, Alessandro, Margot, Pieter, Selene, Elisabeth ,
Arent , Pieter-Jan, Cédric P, Viktor

Te laat (verwittigd):
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Yentl, Lise, Laura, Marie-laure
Afwezig niet verwittigd:

1) Datum volgende PV en AV
Maandag 02/07/2018 (AV + PV)

2) Mededeling van de voorzitter
Welkom op de beste vergadering van een praesidium in Gent. Voorzitter is vree content over en cho over
dit praesidium.

3) Regels en afspraken
● Verschil PV – AV:
PV (PraesidiumVergadering) elke 2 weken. Puntjes doorsturen naar PR. Gestructureerd zodat alles
vlot gaat.
AV (Algemene Vergadering) Besluiten voor in de statuten, begroting. Minstens 8 dagen op
voorhand aangevraagd.
● Geen GSM! Dus niet zoals jullie vice tijdens de vergadering.
● Niet te laat komen. Afwezigheid op voorhand laten weten. Indien niet dit niet gebeurd is, boete van
5 euro per keer. Unaniem goedgekeurd. Deze boetes zijn sponsoring voor hapjes en drank tijdens
de laatste vergadering volgend jaar.
● Linten: Gedoopten rechts en niet gedoopten links. Unaniem goedgekeurd
● Plateau en bijbehorende lokalen. Iedereen krijgt binnenkort een sleutel. Die lokalen dienen net te
blijven, niet zoals dit jaar.
● Manier van vergaderen, nieuwe vingerregels. 1 vinger = ik wil iets zeggen over een nieuw
onderwerp. 2 vingers: antwoorden op iemand die iets gezegd heeft. B(ullshit) vinger voor zever.
Een pink betekent iets praktisch, bijvoorbeeld naar de wc gaan of ik wil een pintje. Fuck you
omhoog of naar beneden voor luider/stiller. 3 vingers swipen om te zeggen dat het te traag gaat.
● VTKar. Vice doet het beheer. Kar staat aan de eco. Mensen met rijbewijs en kartest krijgen een badge.
Staat binnen op het eerste verdiep. Hannes zal de kartesten doen omdat Lukas geen rijbewijs heeft.
Het boekje dat in de kar ligt, moet altijd ingevuld worden. Kar moet gereserveerd worden via de
kalender. Cambio wordt naar gekeken of het mogelijk is, maar gebruik gewoon de kar als het kan
want dat is makkelijker. Je badge mag je niet gebruiken om uw eigen auto daar te zetten!
● Verplichtingen: Minstens 3 verplichte deltashiften, Cedric en Lukas delen dat op, maar er kan

onderling gewisseld worden. De shift begint om 12u en je eindigt als laatste. Verplichte
afbraakshiften op grote evenementen (6), elk praesidiumlid doet er minstens 1. Misschien een
tweede met het grote extra event van PR. Je dient hierop nuchter te zijn, anders krijg je nog een bij.
Je wordt verwacht om verantwoordelijk te zijn op elke grote activiteit, zodat je altijd kan helpen
waar nodig. Je wordt verwacht 2 shiften te doen op grote evenementen. One team One dream.
● Actief stemmen medewerkers: Je kan iedereen toevoegen als medewerker. Een goede medewerker
kan actief gestemd worden op de volgende PV, je moet dit doorsturen als puntje. Actieve
medewerker zijn heeft allerlei voordelen (etentjes, gratis vooruitfuiven,…).

4) Posten
● Vice:
■

■

■

■
■

Driedaagse (30/06-2/07): Goede teambuilding. Er zijn 5 mensen die mee willen maar nog
op reservelijst staan. Lukas heeft hiermee rekening gehouden. Hij stuurt nog een mail.
Zeker niet te missen, eerste moment om je te bewijzen tov alle leden. Dus help waar nodig,
shiftenlijst komt nog online.
Teambuilding (2/07): Begint rond 11u. Dat is een leuke dag met enkel praesidium.
Aansluitend is er PV + AV. Je kan nog eens blijven slapen, dinsdagochtend vertrekken we
naar huis.
Driedaagse 2020: We zouden graag al een locatie boeken voor het jaar na volgend jaar.
Vaak is het immers zo dat de beste locaties altijd al vol zitten 1 jaar op voorhand. Het is in
Merelbeke, zoals 2 jaar geleden. Unaniem goedgekeurd.
Overdrachtsetentje en cantus (29/06): dag voor driedaagse. Samen met nieuw en oud
praesidium. Linten worden overgedragen. Doodle wordt nog gestuurd.
Praesidiumweekend: Heel toffe teambuilding. Vorig jaar was het naar de zee. De locatie is
een verrassing. Datum wordt nog meegedeeld, ergens eind oktober

● Penning
■ Inboeken: ALTIJD proberen een factuur vragen. Hoe alles moet, komt nog via mail. Vraag
zeker altijd een betalingsbewijs als je geen factuur kan krijgen.
■ Boekhouder: Waarom? Om BTW af te trekken. Dat is zeer ingewikkeld.
■ BegrotingsAV: Voor jullie post moeten jullie goed uitdokteren hoeveel geld jullie gaan
uitgeven. Doe dat samen met jullie voorgangers. Mail over de AV volgt nog. Stuur de
begroting door naar penning, zij bekijken het en geven feedback.
● DLK
■ Opzet en invulling nieuwe post: Moet nog veel inkleding krijgen. De post dient om de
banden met VTK en de Archies te verbeteren. DLK is ook een post binnen DLK zelf.
● PR
■ Heeft iedereen zijn lint mee. Maar 4 linten gekregen. We willen ze zo snel mogelijk
binnenbrengen.
■ Insturen puntjes: Puntjes moeten ingestuurd worden via uw persoonlijk mailadres. Zo kan
pro-praesidium de puntjes niet meelezen. Zo kan alles eerst intern besproken worden.
Alles wat moet geweten zijn, komt in de definitieve verslagen.
■ Wat is PR: We organiseren een lezing, we organiseren een evenement voor het goede doel
en we zorgen voor sponsoring van VTK in combinatie met de taken van secretaris.
● Web en ICT
■ Foto’s praesidiumleden site: Nog geen foto’s op het praesidiumoverzicht. Idee is om
allemaal een gelijkaardige foto te hebben. Het is professioneler voor buitenstaanders.
Maar niet iedereen is even fotogeniek en misschien is het moeilijk om met iedereen een
foto te nemen op dezelfde moment en dezelfde locatie. We doen voorlopig een goede
persoonlijke foto en zorgen ervoor dat voor overdrachtsetentje de goede foto’s getrokken
worden
■ Telefoonnummer op de about pagina: mensen mogen kiezen of hun telefoonnummer er

op komt of niet. De meesten zetten dat er op, wil je dat niet dan moet je een mailtje sturen
naar Web&ICT
● Best
■
■
● Interne
■

CoDe SIM: Samenkomen om te kijken hoe onze courses kunnen verbeterd worden.
Summercourse: Er mogen 5 mensen van het praesidium komen naar de cantus.

■

Sociale media – Instagram: Op grote activiteiten kan er iemand foto’s nemen voor op het
verhaal. Er mag wel niemand zat zijn om dit te doen, dat is niet goed voor het imago! De
dingen die er op verschijnen moeten wel min of meer deftig zijn. De faculteit heeft ook een
eigen instagram, daar komt al wat VTK dingen op. Interne zal dit vooral doen.
Bachlaunch: Praesidium moet naar hun oude middelbare school sturen. Verdere
instructies volgen nog via mail.
groepsvoordelen snowbite en journey of sound: Zomerreizen slaan niet echt aan bij VTK.

■

Loskoppelen mails Career en PR: Iedereen is pro maar Kasper is diep gekwetst.

■

VTK Site, sport gedeelte: Het mag uitgebreider worden. Georganiseerde informatie want
Facebook is niet overzichtelijk. Web&ICT zal er samen met Sport een mooie pagina van
maken.
Concept 'The Green Armada': Ze willen sporters en supporters dichter bij elkaar brengen.
Ze willen meer supporters lokken met gratis drank en cheerleaders. Ze gaan een T-shirt
maken met ‘The Green Armada by VTK sport’. Cheerleaders willen ze beter organiseren.
Beloningssysteem voor supporters die op maandag ergens gaan supporteren/sporten
maar geen bonnetje meer kunnen krijgen op de goliarde.

■

● C&D
● Sport

■

● Feest
■

Close the books (28/06): Ze willen het anders aanpakken. Ze gaan samenwerken met VLK.
BBQ aan de Coupure en de voetbal uitzenden in de Coupure. Daarna nog receptie voor 2
uurtjes en daarna naar Delta.

■

Shiften na de examens: Laatste week is Delta nog eens open. Shiften zijn volledig vrijwillig.
Choooo.
Voetbal uitzenden: WK Rode Duivels midden in de examens. We willen elke match in Delta
op groot scherm uitzenden. Uitzendrechten zijn aangevraagd. Moest iemand cho zijn om
een Deltaan te helpen met de shift, dat zou leuk zijn. Enkel tijdens de match en een uurtje
daarna.
Zomeropkuis/Delta’s zomerslaapje: Er moet veel gekuist worden. Doodle volgt om samen
met nog wat mensen van het praesidium te helpen. Veel handen maken licht werk.

● Delta

■

■
● Cursus
■

Recto verso cursussen: Voor alle richtingen behalve eerstejaars. Ze zouden op voorhand
een klein aantal recto verso bestellen om dan te zien hoeveel vraag er is begin september.

5) Algemeen
● Verkiezing 5e bestuurslid: Als bestuurder volg je alle mails op. Ze sturen reminders of feedback om
jullie en de activiteiten te verbeteren. Het 5e bestuurslid kan iedereen van het praesidium zijn. Ze
sturen nog een mailtje voor de kandidaturen en beslissen dan wie het wordt.
Je zal niet enkel een motivatiebrief sturen naar het huidig bestuur, maar ook een kleine alinea die
naar alle praesidiumleden gestuurd wordt. Er komt een anonieme google forms zodat iedereen zijn
mening over wie het moet worden gehoord wordt. Bestuur zal deze meningen in achting nemen
bij hun beslissing.
● Aankoop herbruikbare bekers: Op driedaagse gebruiken we altijd wegwerpbekers. Dat is niet goed
voor het milieu. Aan Ivago gevraagd om er gratis te krijgen, maar we kunnen er ook kopen voor

alle activiteiten. Unaniem goedgekeurd.

6) Varia
● Opmaak puntjes (Willem): Puntjes met een hoofdletter en datum.
● Privacy Policy Delta en VTK (Kasper): Vanaf 25 mei gaat de GDPR in. Wetgeving om de privacy van
grote bedrijven aan banden te leggen. Een mail volgt nog hierover. Wij hebben bij VTK en Delta een
aantal privacygegevens dus wij moeten een privacypolicy maken. Voor Delta is die al redelijk in
orde, voor VTK moet dit nog gebeuren, idem voor C&D.
● Student boxes: 200 voor sport, een deel nieuw praesidium, driedaagse, BachLaunch,…
● Archief van de unief: VTK geeft daar al zeer lang materiaal aan, maar de laatste jaren niet meer. We
kunnen gewoon posters/civielkes/… die overblijven aan hun geven zodat die veilig bewaard
worden. Ze houden het ook digitaal bij.

