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Praesidium   vergadering   1  
Zondag   17   mei   2020  

 
 
 
 
 

Aanwezig:	 Xander,  Elisabeth,  Kaat,  Brecht,  Arent,  Stef,  Gwendolyn,  Anouk,  Fran,  Tibo,  Jan, 	            
Niels,  Arthur,  Doran,  Sebastiaan,  Tim,  Pieter,  Lisabeth,  Ine,  Sharon,  Caro,  Iris,  Lauranne,  Jarne,              
Thijs,   Sam,   Thomas,   Flor   S.,   Astrid,   Nele,   Marie,   David,   Flor   K.,   Maxim,   Axel,   Maxime,   Chloë  
Te			laat			(verwittigd):		
Te			laat:		
Afwezig			(verwittigd):				Eline  
Afwezig			niet			verwittigd:			
	

1) Datum   volgende   PV   en   AV  
Zondag   5   juli   2020   (hopelijk)   volgende   PV   &   teambuilding   
 
2) Mededeling   van   de   voorzi�er  

 
3) Regels   en   afspraken  

PV   staat   voor   praesidiumvergadering.   In   het   jaar   vindt   die   om   de   2   weken   plaats,   meestal   op  
zondag   om   21u30.   Zie   mail   Communicatie   om   te   zien   hoe   je   puntjes   moet   doorsturen,   zodat   de  
vergaderingen   vlot   en   gestructureerd   verlopen.   Er   zijn   ook   algemene   vergaderingen   omtrent  
statuten   en   begroting,   die   moeten   minstens   2   weken   op   voorhand   aangevraagd   worden   (⅔   keer  
per   jaar).   Normaal   zijn   er   bepaalde   regels:   de   �inger   rules.   Die   zullen   eens   uitgelegd   worden   op  
een   PV   in   het   echt.   Als   je   nu   iets   wil   zeggen,   steek   je   best   je   handje   op   via   Zoom.   Er   zijn   ook  
regels   omtrent   te   laat   komen   en   laptop-   en   gsm-gebruik.   
Als   je   afwezig   zal   zijn   op   een   PV,   moet   je   dit   op   voorhand   aan   communicatie   of   aan   praeses   en  
vice   laten   weten.   
 
Praktische   zaken:   
Lokalen:  
Blauw   is   om   te   chillen,   het   praesidiumlokaal,   en   wordt   heel   rap   vuil:   doe   je   best   om   dit   proper  
houden.   Groen   is   naast   blauw,   dient   voor   vergaderingen,   is   een   stille   ruimte   en   kan   je   reserveren  
via   google   calendar.   Rood   bestaat   uit   Onderrood,   dit   is   een   opslagplaats   voor   grote   events   en   de  
kof�iemachine,   en   Bovenrood,   dit   is   een   chille,   stille   ruimte.   3.15   is   de   algemene   opslagplaats,  
deze   is   normaal   enkel   voor   logistiek.   Pi   is   het   cursuslokaal.   Het   archief   is   in   de   kelder,   daar   ligt  
heel   groot   gerief   opgeslagen   dat   maar   1   keer   per   jaar   of   om   de   2   jaar   nodig   is.   Praesidium   krijgt  
van   de   lokalen   een   sleutel   gedurende   de   zomer   van   logistiek   of   de   voorgangers.   
 
Verplichtingen   voor   praesidium:   dit   zijn   vooral   shiften.  
Ieder   praesidiumlid   heeft   een   drietal   verplichte   deltashiften   per   jaar.   Daarnaast   zijn   er   ook   een  
paar   verplichte   a�braakshiften   op   grote   evenementen:   ofwel   1   op   het   galabal   ofwel   op   2   andere  
kleinere   evenementen   (bv.   lentefuif   of   openingsfuif).   Er   wordt   verwacht   op   grote   evenementen  
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dat   je   2   à   3tal   shiften   doet   of   dat   je   bijspringt   waar   nodig.   Daarnaast   zijn   er   ook   nog   de  
kuisweken,   als   je   die   niet   doet,   krijg   je   een   boze   vice.   
 
4) Posten  

Vice:  
● Komende   activiteiten:  

○ Teambuilding  (05/07):  hopelijk  in  real  life,  dit  moet  zeker  vrijgehouden           
worden.  Als  we  zien  dat  5  juli  niet  gaat  in  real  life,  maar  de  week  erna  wel,  gaan                   
we   heel   misschien   nog   kijken   om   een   weekje   te   verleggen.   

○ Praesidiumweekend  (16/10-19/10):  Vrijdagavond  vertrekken  en      
maandagvoormiddag  terug  toekomen:  hou  deze  dagen  zeker  vrij,  we  houden           
altijd   rekening   met   eventuele   evenementen   op   vrijdag   of   maandag.  

● VTKar:  Dit  is  onze  eigen  auto.  Het  ligt  nu  een  beetje  moeilijk  met  de  vergunningen  van                 
stad  Gent.  Als  je  hem  nodig  hebt,  moet  je  de  Kar  zeker  en  vast  reserveren.  Wanneer                 
mag  je  deze  gebruiken?  Je  moet  een  contract  tekenen  met  basic  dingen:             
snelheidsboetes  etc  zijn  zelf  te  betalen  en  je  moet  een  kartest  doen  bij  Betty.  Hiervoor                
moet  je  een  afspraak  maken.  Als  er  een  nieuwe  auto  is,  zal  dit  wel  wat  verstrengd                 
worden  en  zal  iedereen  een  nieuwe  test  moeten  doen.  De  kar  hoort  te  staan  aan  de                 
parking   van   de   economie,   daar   hopen   we   zo   snel   mogelijk   badges   van   te   krijgen.   

 
Penning:  

● Poef:  Dit  is  een  bank-achtig  iets,  je  kan  geld  ‘a�halen’  als  er  een  penning  is  in  blauw  die                   
dat  kan  geven.  Je  kan  overpoefen  naar  elkaar,  bij  cantussen  en  andere  activiteiten  kan  je                
daarop   poefen   als   je   geen   geld   zou   bijhebben.   

● BegrotingsAV:  Deze  vergadering  gaat  door  na  Bach  Launch,  die  gaat  over  het  bespreken              
van  alle  budgetten  van  VTK,  hoeveel  elke  post  gaat  uitgeven,  hoeveel  andere  posten              
gaan  binnenhalen,  en  het  is  de  bedoeling  discreet  te  zijn  met  de  bedragen.  Hier  wordt                
sowieso  nog  een  mail  voor  gestuurd  en  volgende  PV  wordt  het  nog  uitgebreid              
besproken.   Als   er   nu   nog   vragen   of   uitgaven   zijn,   stuur   deze   naar   Kaat   of   Brecht.   

 
ICT:  

● Mailtjes  sturen:  je  alias  instellen  is  belangrijk,  als  je  mailtje  stuurt,  moet  je  je  post  altijd                 
in  CC  zetten!  (BELANGRIJK!).  Als  je  massamails  stuurt,  zet  dan  alle  adressen  in  BCC,               
anders  is  de  GDPR  kapot.  Het  is  belangrijk  dat  als  je  de  handtekening  instelt,  je  dit  juist                  
doet    en   dus   de   juiste   e-mail   en   telefoon   instelt.   

● Leuke   tooltjes   op   de   site:   poef,   wiki  
● Oei   de   site   is   kapot?   Stuur   best   een   mailtje   naar   web&ict.  
● Wi�i  en  printen  in  Blauw:  als  je  voor  jezelf  print,  moet  je  invullen  op  de  site  hoeveel                  

pagina’s   je   hebt   geprint   via   tools.   Voor   je   post   moet   dit   niet.   
● Fotootje   en   nummer   voor   op   de   site:   er   zal   nog   een   link   gedopt   worden   op   Whatsapp.  
● Dingen  reserveren:  Dit  gebeurt  via  de  shared  agenda,  daarvoor  moet  je  zeker  ingelogd              

zijn  op  Gsuite  account  (alles  voor  VTK  moet  vanaf  nu  via  Gsuite).  Plekken  en  kar                
toevoegen   aan   de   agenda,   doe   je   via   add   resources.   

● Gedeelde  drives:  iedereen  heeft  een  drive  voor  zijn/haar  post,  alles  wat  je  hiervoor              
doet  zet  je  best  daarin,  je  opvolgers  kunnen  dat  dan  allemaal  zien.  Deze  heeft  veel  meer                 
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geheugenopslag,  veel  meer  plaats,  en  is  handig  voor  je  team  en  het  bestuur  om  eraan  te                 
kunnen.   Dit   zorgt   ook   voor   een   makkelijke   overdracht   voor   volgend   jaar.   

 
FRiS  

● Nog  eens  uitleggen  wat  ze  bij  FRiS  doen:  ze  regelen  de  interne  politiek  van  de  UGent.                 
Als  jullie  iets  moeten  regelen  of  organiseren  met  de  faculteit  of  binnen  je              
onderwijs/opleiding,  zijn  zij  het  eerste  aanspreekpunt.  Zij  gaan  sowieso  advies  kunnen            
geven   wie   je   best   aanspreekt   of   hoe   je   het   best   aanpakt.   

 
 

5) Algemeen  
Er   staan   een   paar   foutjes   in   het   ‘welkom   in   het   VTK   praesidium   mailtje’.  
Week   0:   
Dit   is   een   hele   drukke   week   voor   het   praesidium:   Bach   Launch,   kuisdag,   begrotingsAV   en  
onthaaldagen.   Vroeger   was   de   onthaaldag   altijd   op   vrijdag.   Nu   wordt   die   gesplitst   in   twee   dagen:  
1   voor   de   burgies,   1   voor   de   archies.   Die   van   de   archies   valt   op   donderdag,   van   de   burgies   op  
vrijdag.   Daardoor   komen   we   wat   in   het   probleem   met   onze   kuisdag   en   de   begrotingsAV.   Daarom  
zullen   we   het   verloop   aanpassen.   De   onthaaldag   zal   gevolgd   worden   door   de   begrotingsAV,   de  
kuisdag   door   BBQ.   De   kuisdag   zal   doorgaan   op   zaterdag   ipv   donderdag.   Op   de   archie-onthaaldag  
gaat   niet   iedereen   aanwezig   MOETEN   zijn,   iedereen   die   wil,   mag   en   erna   gaan   we   iets   drinken.  
Een   paar   posten   gaan   wel   moeten   aanwezig   zijn.   Mail   volgt.  
 
Volgende   PV   zal   de   visie   van   Betty   en   Xander   verder   uitgedoekt   worden,   en   zullen   ook   alle  
projecten   die   aan   de   gang   zijn   besproken   worden.   Ze   zullen   ook   met   elke   post   eens   samenzitten  
nu,   tijdens,   of   na   de   examens   (borrels).  
  
6) Varia  

■ Blauw:   maatregelen?   (Iris)  
■ Alternatief   voor   jassen?   (Lauranne)  

Mailtje   komt   over   praesidiumkledij   &   jassen:   bijdrukken   of   a�halen.  
■ Praesidiumkledij   (TVL)  
■ Eerste   teambuilding   

 


