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Afwezig: niemand 
 

1) Datum volgende PV en AV 
5 juli 2011 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
Wat doe je zoal in Gent? 

 Pieter DC – Vice – Drinken 

 Lies – IAESTE – Buitenlanders binnendoen 

 Yumi – Cultuur – Probeert iedereen binnen te doen 

 Dorien – Pers – VTK activiteiten 

 Steven – ICT – Zit meestal in de kelder (Fritzl-style) 

 Floris – Recruitment – Probeert zo weinig mogelijk “Oh Snap” te zeggen 

 Jens – Fris – Eten 

 Lien – Cursus – Zij doet ook graag buitenlanders binnen en is een grote muziek fan 

 Pieter – Web – Sporten 

 Arthur – Web – Hij is groot 

 Jasmien – Cursus – Bezoekt alle cafés van Gent 

 Ritchie – Cultuur – Offert zich op om samen te werken met minderheden (Aziaten) 

 Emma – Pers – Gitaar spelen 

 Willem – Sport – Sporten 

 Max – Sport – Dansen 

 Brecht – Feest – Hij houdt van boemelen 

 Lucie – Recruitment – Zij fantaseert over hoe decadent VTK zou kunnen zijn. 

 Arne – Recruitment – Wil een grotere penis 

 Bob – Interne – “ooooooooh masturberen” 

 Alexander – Interne – Gaat altijd naar les 

 Justine – Best – Zij speelt graag spelletjes in de Outpost  

 Max – Sport – Hij danst niet zoveel 

 Jonas – Feest – VTK en porno kijken  

 Wouter – Pr & Externe – VTK activiteiten en stelt graag dingen uit 

 Arnaud – Secretaris – In VTK Blauw zitten 



 Thomas – Penning – Hij houdt zich graag bezig met photoshop 

 Pauwel – Penning – Hij wil zijn messenfobie proberen overwinnen  

 Wout – Praeses – Werken, projecten uitstellen, drinken 

 
 
3) Regels en afspraken 

 Regels op de PV/AV 
o   Vingerregel 

 1 vinger: rechtstreekse en belangrijke repliek 
 2 vingers: onrechtstreekse repliek 
 3 vingers: zever 

o Te laat komen, onwettig afwezig, afgaan gsm zal worden bestraft met €5 
boete – unaniem goedgekeurd 

o Iedereen moet minstens 2/3 van alle vergaderingen aanwezig zijn. Indien dit 
niet het geval is zal het bestuur beslissen welke acties er ondernomen moet 
worden. 

 Lint over verkeerde schouder: Schachten dragen hun lint links. Indien een schacht 
zijn lint over de verkeerde schouder draagt en hier bewijs van is (foto), zal dit 
worden bestraft met €15 euro boete. – goedgekeurd met 23 stemmen.  

 Opruimen en lokalen net houden: De secretaris zal een kuisweeklijst opstellen. 
Iedere week zullen er 3 mensen worden aangeduid. Mensen met kuisweek 
zorgen er ook voor dat alles aanwezig is en klaar staat voor de vergaderingen en 
dat alles achteraf is opgekuist.  

 Het gebruik van laptops tijdens de vergaderingen wordt niet aanvaard tenzij het 
vooraf is aangevraagd. Enkel de secretaris heeft toelating om zijn laptop bij te 
hebben tijdens vergaderingen.  

 Logistieke voorzieningen – Ieder praesidiumlid mag de lokalen en de telefoon 
gebruiken voor VTK-doeleinden. Gelieve zo veel mogelijk de witte telefoon te 
gebruiken indien je moet bellen. Ook zijn de blikjes in onderrood zijn NIET gratis 
voor het praesidium!  

 Begrotings-AV valt na de bach launch (22 september). Alle budgetten worden dan 
vastgelegd. Penning zal iedereen nog mailen met meer informatie hieromtrent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4) Komende activiteiten  
 
Cultuur 

o Parkpop 
Indien we overgaan naar een andere locatie zullen we extra geld nodig 
hebben. Hiervoor kunnen eventueel extra sponsors voor gezocht worden. Dit 
zal worden besproken met recruitment. De vraag die we ons stellen is of het 
goed is om nu al groter te gaan? Bob zegt dat een groot deel van de sfeer zal 
verloren gaan indien parkpop niet meer in het citadelpark zal doorgaan, een 
groot deel van het praesidium beaamde dit. Alexander was van mening dat 
na het succes van vorig jaar, we best zouden proberen dit succes een paar 
jaar te halen voordat we zouden denken aan uitbreiden. Het grootste 
probleem is momenteel de datum. De eerste donderdag na de paasvakantie 
wil (19 april) feest misschien hun lentefuif houden. De week daarna is het 
twaalfurenloop, parkpop in die week te leggen is dus ook geen goed idee. 

 
Feest 

o Proclamatiefuif 
Het eerste idee was om het samen met het VLAK in het Parlement te 
organiseren. Arne is van mening dat we dit beter met het VLK doen (bv in het 
paviljoentje). Er zal hiervoor nog worden gekeken. 

o Lentefuif 
Men is tot de conclusie gekomen dat de eerste woensdag na de 
intersemestriële vakantie ideaal is aangezien alle studenten dan smachten 
naar een feestje na de examens. Pieter DC gaat hier niet mee akkoord, hij 
denkt dat we enkel leden gaan aanspreken omdat er op dat moment een 
overkill is aan Vooruit-fuifen. Feest besloot voor de eerste week na de 
vakantie te kiezen. 

o Verbroederingscantus Leuven/Brussel 
Het idee is om samen met VTK Leuven, PK Brussel en misschien ook KMS 
een cantus te houden. Er is nog niets geregeld, we wachten momenteel op 
een reactie van de andere kringen. 

 
Interne 

o Bach Launch 
Dit zal dit jaar doorgaan van 19 tot 21 september. Het is de bedoeling dat 
daar veel praesidium aanwezig is. De eerstejaars die meegingen worden 
meestal actieve leden. Er zijn 25 aparte plaatsen voor het praesidium 
voorzien. 

o Onthaaldag 
Deze zal dit jaar doorgaan op 23 september. Dit was vorig jaar heel goed. De 
grootste posten hadden een standje in Gent. De meesten vonden dit blijkbaar 
heel leuk. Het praesidium moet deze week zeker vrij houden! 



Sport 
o Duatlon 

De vraag is of dit haalbaar is. Vorig jaar kregen we geen toelating van de 
politie. Hiervoor moeten nog de nodige contacten gelegd worden. 

 
Vice 

o Planningsweekend 
Dit valt vlak na de VTK-tweedaagse. Het is de eerste grote 
teambuildingsactiviteit voor het praesidium. 

 

5) Algemeen 
 
Feest 

o Studentenpet 
Feest wil de kans geven aan commilitones om dit te kopen. Wout wil dit ofwel 
voor iedereen ofwel voor niemand. Arne is van mening dat dit niet hoort bij 
het VTK, dat dit is voor zuipclubs. Dit voorstel zal later nog eens bekeken 
worden. 

o Contract Parlement 
Dit geeft momenteel veel problemen. Ons contract is niet goed in 
vergelijking met andere kringen. Ook hier zal nog worden voor gekeken. 

o Medewerker voor photoshop 
Pieter VDB stelde voor om een photoshopteam samen te stellen. Een team 
leek iedereen wel een goed idee. Er zal hiervoor nog worden gemaild. 

 
Vice 

o   Kar 
Vanaf je twee jaar rijervaring hebt, mag je een rijtest afleggen bij vice. Het 
contract van de praesidiumleden die reeds vorig jaar met de kar mochten 
rijden moet dit jaar opnieuw worden aangepast. 

o    Alle medewerkers moeten worden goedgekeurd op een PV. 
 

 
Bestuur 

o    Kandidatuur bestuurslid. 
Het bestuur bestaat uit 5 mensen. Er moet nog 1 iemand worden verkozen. 
Deze kan zich kandidaat stellen bij het bestuur.  

 
Praeses 

o Linten 
Sommigen willen een schild, sommigen ook niet. Er is hierover gestemd. 
Stemming: 15 voor schild, 13 tegen. Er komt dus een schild op het lint. 

 



6) Varia 
 

 Thomas: Er wordt niet geraakt aan de laptops van andere mensen die in blauw 
staan. 

 Alexander: PC locken in blauw is voor 5 min, en niet voor langer! 

 Arne: als je iets eet in blauw, alle afval in de vuilbak in de gang smijten van vuilnis. 
Anders muizen in blauw.  

 


