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Praesidium   vergadering   2  
Zondag   5   juli   2020  

 
 
 
 
 

Aanwezig:	 Xander,  Elisabeth,  Kaat,  Brecht,  Arent,  Stef,  Gwendolyn,  Jan,  Niels,  Arthur,  Doran, 	            
Sebastiaan,  Tim,  Pieter,  Lisabeth,  Ine,  Caro,  Iris,  Lauranne,  Jarne,  Thijs,  Sam,  Flor  S.,  Astrid,  Nele,                
David,   Flor   K.,   Maxim,   Axel,   Maxime,   Chloë,   Eline  

Te			laat			(verwittigd):		
Te			laat:		
Afwezig			(verwittigd):				Anouk,   Fran,   Sharon,   Thomas,   Marie,   Tibo  
Afwezig			niet			verwittigd		

1)     Datum   volgende   PV   en   AV  
Vrijdag   18/09/2020   AV  

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er  
Tijdens  de  vergaderingen  zullen  soms  wat  puntjes  van  onze  verkiezingsspeech  aangehaald            
worden.   Het   eerste   is   Zwijnaarde   wat   meer   laten   opleven.   
Verder  is  het  ook  belangrijk  om  de  samenwerking  met  de  faculteit  te  verbeteren.  Dit  gaat  vooral                 
over  FRiS  en  Interne.  Ook  zou  er  een  nieuw  project  komen  genaamd  Peer  Assisted  Learning                
waarbij  oudere  studenten  de  jongere  begeleiden  door  bijvoorbeeld  te  helpen  met  oefeningen             
etc.   Dit   zal   waarschijnlijk   van   start   gaan   na   WiBa   (of   BaWi).  
Er  zullen  ook  wat  groenbesprekingen  gehouden  worden, over  belangrijke  maar  iets  minder             
eenvoudige  onderwerpen  die  niet  echt  bespreekbaar  zijn  op  PV.  Daarom  worden  hier  aparte              
meetings  voor  georganiseerd  waarop  geın̈teresseerden  in  discussie  kunnen  gaan  om  zo  tot             
zinvolle   inzichten   te   komen   die   evt.   op   PVs   voorgesteld   kunnen   worden.  

 

3)     Regels   en   afspraken  
Om   een   paar   onderwerpen   van   de   vorige   PV   terug   aan   te   halen:   
De   �inger   rule:  

-   1   vinger:   een   nieuw   onderwerp   starten   
-   2   vingers:   een   repliek  
-   pink:   technische   vraag,   praktisch   (wc   gaan,   pintje)   
-   3   vingers   swipen:   te   traag   
-   duim   naar   boven   en   beneden:   luider   en   stiller   
-   b   :   bullshit    (een   meme   ofzo)  
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4)     Posten  
Delta:  

● Voorbije   activiteiten:  
○  Livestreams  (27/05,  31/05,  04/06,  07/06):  Er  zijn  4  livestreams  geweest           

waarvoor  we  hebben  samengezeten  met  Swing.  Zij  waren  zeer          
behulpzaam. .  Het  doel  was  vooral  om  Delta  niet  te  laten  uitdoven  en  onszelf              
en   de   DJ’s   wat   te   promoten.  

○  Heropening  (29/06-02/07):  Alles  is  eigenlijk  vrij  vlot  en  rustig  verlopen.  Er            
was  nooit  een  overrompeling,  maar  het  zat  wel  mooi  vol.  Tijdens  de             
vakantie  zullen  we  niet  opengaan  want  het  is  moeilijk  om  shifters  vinden  en              
het  zou  gewoon  niet  rendabel  zijn.  Ook  volgend  semester  zal  alles  nog  wat              
lowkey   blijven.  

● Komende   activiteiten:  
○  Zomerkuis:  In  de  zomer  is  er  altijd  een  grote  kuis  in  Delta.  Deze  gaat  vaak                

ook   gepaard   met   een   barbecue.  
 

Interne:  
● Komende   activiteiten:  

○  Onthaaldagen   in   week   0:  
█  Archies  (16/09):  Hiervoor  moet  niet  iedereen  aanwezig  zijn.  Het          

valt  samen  met  de  laatste  dag  van  de  BachLaunch.  Er  zouden  dus             
maar  een  7-tal  mensen  naar  deze  onthaaldag  gaan,  de  rest  helpt  met             
de   kuis.  

█  Burgies  (17/09  en  18/09):  Hiervoor  zou  heel  het  praesidium          
aanwezig  moeten  zijn.  Dit  jaar  wordt  het  ook  wat  anders,  omdat  we             
met  kleinere  groepen  moeten  werken.  Er  zal  nu  dus  zowel  in  de             
voormiddag  als  in  de  namiddag  een  groep  in  de  plateau  en  een             
groep  buiten  zijn.  A�hankelijk  van  corona  zullen  we  in  shiften           
werken  of  moeten  we  voltallig  aanwezig  zijn.  Het  is  wel  echt  de             
bedoeling   dat   heel   het   praesidium   hier   naartoe   komt.  

Een  van  deze  dagen  (donderdag/vrijdag)  zal  het  ook  begrotingsAV  zijn           
en   zaterdag   kuisdag   en   barbeque.   Het   zal   dus   een   drukke   week   worden.  
 

○  Bach  Launch  in  week  0:  maandag  14/09  -  woensdag  16/09:  Dit  zal             
misschien  niet  doorgaan,  maar  we  hopen  natuurlijk  van  wel.  Er  zal  hier  een              
mail  voor  opgesteld  worden  en  praesidium  zou  naar  hun  middelbare           
scholen  moeten  sturen.  Er  zullen  ook  �lyers  worden  uitgedeeld  na  de            
ijkingstoets.  (Eventueel  ook  delen  in  facebookgroepen  en  via  andere          
kanalen.)  

█  Bekendmaking   thema  
 

Vice:  
● Algemeen:  medewerkers:  Er  zijn  algemene  medewerkers  en  er  zijn  er  per  post.             

Op  de  site  staat  een  lijst.  Het  is  de  bedoeling  dat  elke  post  die  van  hen  nu  leeg                   
maakt.  Je  kan  er  zelf  toevoegen  of  aan  de  vice  vragen  (voor  algemene              
bijvoorbeeld).  Elke  medewerker  is  of  gewoon  of  actief.  Om  actief  te  worden             
moet  er  gestemd  worden  en  enkel  Betty  verandert  dit  dan.  Je  kan  altijd  mensen               
voorstellen.  De  vereisten  zijn  2  deltashifts  of  5  gewone  shifts  en  de  voordelen              
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zijn  gratis  toegang  tot  de  openings-  en  lentefuif,  de  helft  van  je  inkom              
terugbetaald   in   bonnen   op   het   galabal   en   de   medewerkersetentjes.  

  
Penning:  

● Komende   activiteit:  
○  BegrotingsAV:  Hier  worden  de  budgetten  ingedeeld,  maar  er  zal  nog  een            

mail   over   komen   in   de   vakantie.  
● Aankopen:  Vraag  telkens  een  factuur  aan  met  VTK,  ons  adres  en  btw  nummer.              

Scan  dit  in  en  zorg  dat  de  betaalmethode  vermeld  wordt  en  kom  het              
bijvoorbeeld   in   blauw   steken.  

● Kassa:  Laat  het  zeker  tijdig  weten  als  je  deze  nodig  hebt.  Er  wordt  ook  telkens                
een  tablet  bij  gegeven.  Zorg  dat  je  zo  goed  mogelijk  tikt  anders  wordt  het               
moeilijk   om   bij   te   houden   welke   transactie   bij   wat   hoort.  

● Printer:  Gratis  te  gebruiken  voor  je  post.  Bij  persoonlijk  gebruik  geef  je  dit  in  op                
de   site   m.b.v   het   printtool   (onder   praesidiumtools).  

● Begroting:  Iedere  post  dient  zijn  begroting  op  te  stellen  tegen  een  dikke  week              
voor   de   begrotingsAV   (zie   ook   mail).   

  
dlk:  

● Voorbije   activiteit:  
○  De  Uier  is  uitgebracht  (sinds  28/06  volledig):  Hier  is  veel  tijd  ingestoken.  Er              

zijn  onderdelen  over  corona,  leuke  podcast  om  te  luisteren  enzovoort.  Zeker            
bekijken   op   de   website   van   dlk.  

 
Web   en   ICT  

● VTK  wiki:  We  gaan  de  wiki  volledig  hervormen  en  op  lange  termijn  misschien              
uitbreiden  tot  buiten  VTK.  Er  zouden  meer  platforms  komen  en  niet  gewoon             
documenten.  Nu  zijn  er  ook  vaak  nutteloze  beschrijvingen,  die  de  proffen  niet             
altijd  even  leuk  vinden.  We  willen  ook  meer  controle  over  de  dingen  die  gepost               
worden.  
  

 

5)     Algemeen  
█    Goedkeuren   PV1:   Unaniem   goedgekeurd  
█    Actief   stemmen:  

•  Alexander  Ranschaert,  Lien  De  Dijn,  Sam  Van  Gysegem,  Thibaut           
Dewaele   (Careerteam):   Unaniem   goedgekeurd  

•  Alexander  Vande  Ghinste,  Sven  Lippens,  Floris  Meeusen,  Jarno          
Deknudt,  Servaan  Lips,  Margot  Bultynck,  Mattias  Niels  (FRIS         
bestuur):   Unaniem   goedgekeurd  

  

6)     Varia  
█       Interne:   alternatief   naam   initiatiedopen   en   andere   opties  
Wij  zouden  graag  de  naam  ‘initiatiedopen’  veranderen  omdat  de  doop  een            
negatieve  connotatie  heeft  en  veel  mensen  afschrikt,  maar  we  hebben           
vernomen  dat  niet  iedereen  hier  voor  is.  Het  is  dus  niet  zeker  of  dit  zou                
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gebeuren,  maar  voorstellen  zijn  zeker  welkom.  De  eerste  initiatiedoop  zou  wel            
veranderd  worden  naar  peter-meter  avond,  omdat  het  vooral  hierom  draait  en            
dat   nu   niet   altijd   even   duidelijk   is.  
█       Interne:   ISIC:   optioneel   aanbieden   en   systeem   kort   uitleggen  
Dit  zijn  verschillende  kortingen  in  het  buitenland.  We  zouden  daar  ook  graag             
optioneel   een   lidkaart   voor   willen   aanbieden.  
█       Lisabeth:   VTK   wiki   archies  
Moet   verbeterd   worden,   maar   gaat   al   gebeuren.  
█       Xander:   tiktok   account  
Hij  wil  een  tiktok  account  opstarten  voor  VTK  (eventueel  met  communicatie).            
Niet   iedereen   was   hier   even   enthousiast   over.  

 

	
 


