
             Praesidiumvergadering 1 

dinsdag 10 mei 2016 

 
 
 
 

Te laat (verwittigd): 
Te laat:  
Afwezig (verwittigd):  
Afwezig niet verwittigd:  Moustapha 
GSM:  

1) Datum volgende PV en AV 
  woensdag 29/06/2016 (VTK-Driedaagse): AV 
 

2) Mededeling van de voorzitter 
 kennismakingsronde: 

 Stel jezelf kort voor (naam, post, van waar ben je, vertel iets over jezelf): 

 - Alexander Cogneau: Penning, Sint-Pieters-Leeuw 

 - Tania Paternoster: Secretaris, Zellik 

 - Jules Claeys: Feest 

 - Clara Smout: Delta, Antwerpen 

 - Jacob Vandererfven: BEST, Zwijnaarde 

 - Stéphanie Jacobs: Career&Development, Oud-Turnhout 

 - Stefan Wauters: Web, Kalmthout 

 - Senne Antonissen: Sport, Massenhoven 

 - Anna Yarantseva: Brugge, Career&Development 

 - Nick Van Bossche: Career&Development, Ruppelmonde 

 - Stijn Van Auwenis: PR, Sint-Amands 

 - Joren Inghelbrecht: West-Vlaanderen, Web 

 - Gilles Ackaert: ICT, Izegem 

 - Pieter Gijs: Antwerpen, Sport 

 - Thomas Oosterlinck: Sport, Izegem 

 - Jonas Van Moorter: Voorde, Schachtentemmer 

 - Thomas Deberlanger: Delta, Aalter 

 - Thomas De Letter: Delta, Gent 

 - Isolde Dewachtere: Jabbeke, Cultuur 

 - Hanne De Sutter: Gent, Cultuur 



 - Brecht Scheelen: Limburg, Cultuur 

 - Elke Claeys: West-Vlaanderen, Pers 

 - Lise De Maere: Lokeren, Pers 

 - Kirsten Lenaerts: Interne, Liedekerke 

 - Dries Defever: Interne, Roosdaal 

 - Klaas Verhoeven: Oosterzele, Delta 

 - Julie Van Overloop: IAESTE, Oostakker (Gent) 

 - Charlotte De Vuyst: Cursus 

 - Sofie Piron: Merelbeke, Cursus 

 - Joris De Keulenaer: Feest, Antwerpen 

 - Basile Van Weyenberg: FRIS, Gent 

 - Brecht Verhoeve: Career&Development, West-Vlaanderen 

 - Cedric Binst: Penning, Antwerpen 

 - Yentl Van Mulder: Vice, Oost-Vlaanderen, Zottegem 

 - Sander De Wilde: Praeses 

 

3) Regels en afspraken 
● Vingersysteem PV/AV 

Het postje van de besproken activiteit of het besproken puntje komt eerst aan 

bod, nadien kan commentaar gegeven worden. Indien je dit wil doen, steek je 

één of meerdere vingers op volgens dit vingersysteem: 

1 vinger: rechtstreekse, to the point commentaar 

2 vingers: minder belangrijk 

3 vingers of meer: onzin en gezever 

Commentaar komt aan bod in volgorde van belangrijkheid (1 vinger komt voor 2, 

2 vingers komt voor 3, enz. ) en in volgorde van opsteken. 
 

● Boetesysteem: afwezigheid, laattijdigheid, gsm-gebruik, wc,...: uitleg + 

stemming 

De Praesidiumvergaderingen zullen om de twee weken doorgaan op 

zondagavond. Praesidium wordt verwacht zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn. 

Indien je niet aanwezig kan zijn laat je dit op voorhand weten aan de Secretaris 

of de Praeses. Dit kan via mail of de avond zelf via SMS naar de Praeses. 

Indien je afwezig bent zonder een voorafgaande verwittiging betaal je een boete 

van 5 euro. Ook te laat komen zonder verwittiging, naar de WC gaan zonder 

toestemming en het afgaan van je GSM tijdens de vergadering worden bestraft 

met een boete van 5 euro. 

Deze regeling werd via stemming goedgekeurd. 



Enkel de Secretaris, de Praeses en Penning mogen een laptop gebruiken tijdens 

het vergaderen. Indien je een laptop nodig hebt voor het bespreken van een 

agendapunt moet je dit op voorhand aanvragen bij Secretaris of Praeses. 

 

● Regels lintendracht: uitleg + stemming 

Gedoopte Praesidiumleden dragen hun lint zoals ze willen. 

Niet-gedoopten dragen hun lint langs links. Indien een niet-gedoopt 

Praesidiumlid zijn lint toch over de rechter schouder draagt, krijgt hij een boete 

van 10 euro. Dit voorstel werd goedgekeurd.  
 

● Orde en netheid: kuiskalender + algemene mentaliteit + bekers in blauw: 

stemming 

Er zal een kalender met de kuisweken opgemaakt worden door de Secretaris. 

Iedere week zijn drie mensen verantwoordelijk voor het proper houden van alle 

lokalen. 

Deze lokalen liggen er soms bij als een stort. Dit wordt liever aangepakt zonder 

een boetesysteem. De mentaliteit zou moeten veranderen; iedereen moet zijn 

verantwoordelijkheid nemen. Ook zou je anderen erop moeten kunnen wijzen 

als dat nodig is.  

Er zal gewerkt worden met vaste bekers in Blauw. Een van de voordelen is dat 

er zo minder afval is. 

 

● Gebruik/ontlenen materiaal 

Het materiaal van VTK is enkel voor VTK gerelateerde zaken, niet voor 

persoonlijk gebruik. Indien je toch VTK materiaal wil gebruiken, dien je hier op 

voorhand toestemming voor te krijgen. 

Printen voor persoonlijk gebruik is toegestaan maar dan moet je dit wel 

aanduiden in het pop-up venster door je gebruikersnaam in te geven. Als je print 

voor je post geef je gewoon “post” in. 
 

● Overzicht lokalen + toegang tot de plateau + permanentie + reserveren 

van lokalen aan de faculteit/UGent 

Ieder praesidiumlid krijgt een badge die toegang verleent tot de plateau. De 

badges werken elke weekdag tot 22u00 (Plateau is open tot 20u), niet op 

zaterdag en op zondag pas vanaf 17u00. 

Na 22u00 kan de permanentie opgebeld worden om bijvoorbeeld materiaal na 

een activiteit terug naar de plateau te brengen. 

Er kan een uitzondering gemaakt worden om voor een activiteit tot later dan 

22u in de plateau te blijven, maar dan moet de Praeses dit minstens 48 uur op 



voorhand doorgeven; voor auditoria moet dit drie weken op voorhand gebeuren. 

Wie op een studentenhome zit, heeft al een badge. 

 

● Verplichte praesidiumshiften + gedrag op shiften 

Ieder praesidiumlid zal enkele verplichte shiften moeten doen bij de afbraak van 

grote activiteiten en in Delta. 

Tijdens een shift ben je niet zat. Dit geldt ook voor medewerkers dus maak dit 

zeker ook duidelijk aan je eigen medewerkers. 
 

● Gebruik VTKar 

Iedereen die minstens één  jaar zijn rijbewijs heeft mag met de auto van VTK 

rijden na het afleggen van een test bij de Vice. De auto staat in de parking van 

de economie. Hier kan je binnen met een badge. Dit zal waarschijnlijk niet meer 

met je eigen badge kunnen; er zullen twee badges zijn voor iedereen. Er zijn ook 

twee sleutels. 
 

● Gebruik camera’s, foto’s activiteiten, Facebook en rol van interne 

Het is leuk als er veel foto’s getrokken worden op activiteiten. Vergeet niet na 

gebruik van de camera de batterij opnieuw op te laden! 

Na de activiteit plaats je de foto’s op de share en stuur je een mail naar Interne 

waar de foto’s precies staan zodat zij deze kunnen verspreiden op de website 

en/of Facebook. 
 

● Overzicht IT-zaken 

Stefan zal een mail sturen met alle info. Lees aandachtig alles door! 

Er wordt op aangedrongen om GMail te gebruiken. Dit is gemakkelijker voor 

jezelf want er wordt onder andere gewerkt met Google Drive en Google 

Calendar. 
 

4) Voorbije activiteiten 
 

5) Komende activiteiten 
● Cultuur 

○ Surfreis (9-18 sept) 

De inschrijvingen staan open, maar er zijn nog niet veel mensen 

ingeschreven. Daarom wordt gevraagd om het Facebook-evenement te 

delen en vrienden ervoor uit te nodigen. 

Dit jaar is het enkel met VTK in tegenstelling tot vorig jaar (samen met 

VLK). 



 
 

● Praeses & Vice 

○ Praesidiumweekend (30 sept - 3 okt) 

Dit zal doorgaan na de eerste week, want vanaf week twee is het doop. 

Het zullen drie dagen vol plezier worden. De locatie is nog geheim. 
 

● Interne 

○ Bach Launch (19-21 sept) 

Iedereen wordt gevraagd om te mailen naar zijn middelbare school om 

reclame te maken. Er zal een mail gestuurd worden met wat je precies moet 

sturen. 

Deze activiteit wordt verder besproken op PV2. 
 

● Pers 

○ ‘t Civielke Driedaagse: bucket list 

Pers wil een bucket list maken en dit koppelen aan een wedstrijd: om het 

meeste elementen van op de lijst volbrengen. Ze willen dit ook via Facebook 

verspreiden. Er wordt nog nagedacht over een prijs. 

Dit wordt intern verder uitgewerkt. 

 

● Feest 

○ Close/burn the books (23/06) 

Dit zal net zoals vorig jaar doorgaan op de Aquamuse. 

Er wordt nog nagegaan of het mogelijk is om een vuurkorf te plaatsen zodat 

cursussen verbrand kunnen worden. 

Het is het eerste feestje van het nieuwe feestjaar en van het nieuwe 

praesidium dus iedereen wordt verwacht aanwezig te zijn indien mogelijk. 
 

● Driedaagse (27-29/06) 

Voorstellen (voor bijvoorbeeld het thema van de cantus) mogen via mail 

doorgestuurd worden. 

Iedereen van het praesidium zal aanwezig zijn. 
 

6) Algemeen 
● Verkiezing 5de bestuurslid 

Voorlopig telt het bestuur vier leden: Sander (Praeses), Yentl (Vice), Alexander 

en Cedric (Penning). Om bij stemming 2-2 te vermijden, wordt een vijfde 

bestuurslid gezocht. 



Je werkt achter de schermen, brengt nieuwe ideeën aan e.d. 

Je kan je kandidatuur indienen via een pdf en mailen voor dinsdag 17/05 23u59. 

Er zal nog een mail gestuurd worden met meer informatie wat je best vermeldt 

in je kandidatuur. 

Praesidiumleden die al praesidiumervaring hebben krijgen voorrang. 

De deadline is redelijk kort, maar dit is zo gekozen om het afgerond te hebben 

voor de examens. 
 

● Praesidiumkledij 

Er is een Doodle rond gestuurd. De deadline voor het invullen is woensdag 

11/05 20u. Er zullen pasmaten aangevraagd worden; je kan best eens gaan 

passen in Blauw. Trui, T-shirt en polo krijg je van VTK. Voor de jas wordt 25 

euro gevraagd. 
 

● Data om vrij te houden 

vrijdag 24/06 overdrachtsetentje + overdrachtscantus 

27-29/06 driedaagse 

Deze activiteit eindigt woensdagmiddag (29/06) maar praesidium blijft voor 

een teambuildingsactiviteit en PV2 ‘s avonds. 

19-21/09 Bach Launch 

donderdag 22/09 kuisdag + begrotingsAV + PV 

vrijdag 23/09 onthaaldag faculteit 
 

● Career & Development 

○ nieuwe look/huisstijl:  stand van zaken 

Er werden verschillende designbureaus gecontacteerd. Er zal gewerkt 

worden met Coming Soon. 

Tegen midden de examens zou het moeten klaar zijn. 

○ samenwerking Schoonmeersen/Kortrijk 

In de campussen Schoonmeersen en Kortrijk staat deze post nog in 

kinderschoenen. Het is niet de bedoeling dat VTK verhuist naar daar; ze 

zullen het zelf doen, wij helpen ze op weg en begeleiden hen. 

Er wordt een gemeenschappelijke activiteit gepland in het tweede semester. 

Er zal ook met feest samengewerkt worden om een cantus met Kortrijk te 

organiseren om zo de band te versterken. 

○ jaarverantwoordelijken 

Er wordt een careerteam samengesteld. Hierin zal een jaarverantwoordelijke 

zitten voor elke richting. De bedoeling is om zo in te spelen op de interesses 

per richting. 



Zij kunnen met ideeën komen en die mee uitwerken, ze zullen de PR naar de 

studenten toe verzorgen, en zijn dus ook medewerker. 

Stijn heeft al drie keer ‘ja’ en twee keer ‘misschien’; er is dus zeker 

interesse. 

Namen doorgeven aan Stijn mag zeker. Liever op deze manier dan ze voor 

te stellen zelf Stijn aan te spreken. 

○ werkgroep softskills 

Deze werkgroep moet de softskills meer onder de aandacht brengen en de 

studenten meer bekwaam maken o.a. via workshops. Ze zullen 

ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld vermeldingen tijdens de lessen. Na 

de examens zal Career&Development samenzitten met de werkgroep van de 

faculteit. 
 

● Feest 

○ doophervorming 

Feest wil dit nog eens kort aanhalen voor nieuwe praesidiumleden, zodat zij 

ook op de hoogte zijn. 

De doop zelf wordt grotendeels behouden; het is mogelijk om je te laten 

dopen vanaf het tweede jaar. De doop zal plaatsvinden in de tweede en 

derde week van het eerste semester. 

Daarnaast is er een initiatiedoop voor eerstejaars. Dit is ingevoerd om de 

eerstejaars meer te betrekken bij VTK omdat opgemerkt werd dat zij weinig 

aanwezig zijn op VTK-activiteiten. Het is geen echte doop; je wordt niet vuil 

en niet vernederd. Het is meer bedoeld om met eerstejaars een groep te 

vormen, leuke activiteiten te doen en dichter bij VTK te komen. 
 

7) Varia 
● orde VTK lokalen (Jules) 

Dit werd bij regels en opmerkingen reeds behandeld. 
 

● gegevens praesidium: spreadsheet (Tania) 

Iedereen wordt gevraagd de spreadsheet die via mail verstuurd is zo snel 

mogelijk in te vullen. 
 

● nieuwe peter & meter (Sander) 

De traditie was een beetje verloren gegaan nadat we uit The Porter House 

vertrokken waren. Nu zou het opnieuw ingevoerd worden omdat we goede 

contacten hebben op de faculteit: Bart De Kegel en Leen Veldeman. 

Ze doen allebei veel voor VTK, zijn een uithangbord van VTK aan de faculteit en 



zo kan ook de band met de faculteit versterkt worden. Over Bart is iedereen het 

eens; over Leen is er wat discussie. Als alternatieve mogelijkheid wordt Stefanie 

Leysen voorgesteld. Na stemming wordt beslist om het aan Bart en Leen voor te 

stellen. Dit omdat Leen misschien uit beroepsmatige overwegingen zich niet zo 

kan binden aan VTK. 
 

● zonnebrillen (Cedric) 

Dit zal besproken worden op de volgende AV. 
 

● groepsfoto (Sander) 

Na de PV wordt een groepsfoto getrokken voor de FKgids. 
 

● VTK stickers (Jules) 

Er wordt voorgesteld om stickers te maken met het VTK schild om zo reclame te 

maken, maar hier wordt al aan gewerkt. 
 

● reservaties Delta 

De reservaties voor volgend jaar staan open, vergeet dus niet tijdig reservaties 

te maken voor (afterparty van) activiteiten. 

Via mail zal uitgelegd worden hoe reservaties kunnen gemaakt worden. 
 

● Penning 

Er zal een mail gestuurd worden met alle belangrijke informatie i.v.m. penning. 
 

● Blauw: PC’s, bureau van penning, telefoon 

○ Als een PC in Blauw blijft openstaan en de persoon die erop bezig was, is er 

niet, mag je doen met de PC wat je wil. Vergrendel dus altijd als je (even) 

weg gaat. Van persoonlijke laptops blijf je af. 

○ De bureau van penning is enkel van penning, je komt niet aan de computer. 

○ Als je in Blauw bent en de telefoon gaat, neem je op. Je bent altijd 

aanspreekbaar. 


