Praesidium vergadering 3
Woensdag 20-09-2018

Aanwezig: Cedric C, Lukas, Hannes, Saar, Thomas, Michiel, Laura, Lise, Louis, Karel, Silas, Xander, Iris, Dario,
Willem, Yentl, Marie-laure, Maarten, Nico, Marija, Kaat, Bavo, Alessandro, Margot, Pieter, Elisabeth, Selene,
Pieter-Jan, Viktor, Frederick
Te laat (verwittigd): Arent

Te laat:
Afwezig (verwittigd): Celine, Ruben, Eva, Cédric P, Kasper
Afwezig niet verwittigd:
GSM: Bavo

1) Datum volgende PV en AV
30 september 2018

2) Mededeling van de voorzitter
●
●
●

Welkom Frederik, veel gemist maar gelukkig nog veel te gaan ;)
Bala was Zalig! Merci voor de inzet
Probeer het organiseren van activiteiten niet uit te stellen, maar er op tijd aan te beginnen. Alleen zo
maken we er een knal jaar van!

3) Regels en afspraken
●

Er zullen kuisweken zijn. Bedoeling is om elke week met 3 mensen de lokalen proper te houden. Er zal
een blaadje hangen. We hebben hard gekuist, dus laten we het ordelijk houden

4) Posten
●

Cultuur
■ Goedkeuring leden Parkpop comité, Maarten Van den abeele en Kim De Weerdt.
Maarten doet de bands, Kim het praktische dingen. Kim is afgestudeerd maar ze zal dit zeker
kunnen bolwerken. Er waren maar 2 kandidaten. Goedgekeurd.

●

Delta
■
■

■

■

Goedkeuren deltacomité als actieve medewerker
10 aanvragen gehad. Jan, Wouter, Lisa en Flor zijn het geworden. Goedgekeurd
Update lounge project
Na week 1 zal de omvorming plaatsvinden. Hulp is altijd welkom en wordt nog doorgegeven. Er
komt een deur en de lounge zal open zijn van 10u t.e.m. 2u op maandag en woensdag.
Deltacomité baat uit. Indien het goed loopt, zal het meer open zijn.
Herbruikbare bekers
Reductie van 20.000 bekers per jaar ongeveer. We zullen ze gebruiken in de cantuszaal.
Momenteel is het plan dat ze op het einde van de shift afgewassen worden met de hand
Nieuwe promo's
Maandag cornet, dinsdag ginto, woensdag wijn en donderdag vodka redbull. Bier van de maand.

■

■

●

■
Feest
■

■

■
●

●

●

Openingsgoliarde 24/9
Er zullen 3 vaten gezet worden Rode loper. Alle eerstejaars krijgen een gratis Cornet, Palm
sponsort.
Openingscantus 25/9
Thema Willy’s en Marjetten. Als je het nog niet gekeken hebt, zeker doen voor je naar de cantus
komt. Volledig volzet, maar praesidium die nog niet op de lijst staat mag binnen.
Openingsfuif 16/10
Artiesten: Delta residents en Masari & Sample. Die waren al op Tomorrowland.

Temmer
■ Doop
DC: Elisabeth, Michiel en Kasper komen er extra bij. Voordoop dinsdag week 2 into gebruiksweek
into donderdag week 3 ontgroening. Gelijk met vorig jaar want dat was zeer goed georganiseerd.
Interne
■ Bach Launch
Er mocht meer initiatief genomen worden, dag 2 was het al iets beter. Opkuis ging vlot.
Complimentjes dat de kloof tussen praesidium en eerstejaars niet groot was.
■ Onthaaldag 21/09
Kom zeker op tijd! Iedereen wordt verwacht die kan. Doe best iets herkenbaar aan van VTK: trui
en/of polo.
■ Infomoment eerstejaars 25/09
Verlegd naar de middag want dan zal er meer volk zijn. Ze voorzien broodjes en het zal
interactiever zijn: de eerstejaars zullen zelf veel vragen stellen na de getuigenissen.
■ Zwijnaarde Kick-off 27/09
Braadworst met broodjes. Misschien een springkasteel als ze toestemming hebben.
PR
■
■
■
■

●

SKO
Zoals vorig jaar. Ook in de lounge zal een DJ zijn. Op SKO zelf zal er een fotobooth staan zoals vorig
jaar.
Petermann wil ons sponsoren. ALs je iets wil doen met Jenever, neem contact op met PJ en hij
probeert iets te fixen.
Delta doet mee met ‘Quality Bars’, door De Gentse Tappers.

Sport
■

■

■
■

Deals 2018-2019
Pizza-Hut; Top-Copy; Bavet; Golden Scissors; Fluo Topics.
VTKuisvrouw
Zorg ervoor dat alles proper blijft!
Data bij evenementen als je het doorstuurt!
Stickers ophalen
Ze zijn opgehaald
VTK Sport Kick-Off (25/9/
Groot springkasteel met een elastiek zodat je met 2 zo ver mogelijk moet lopen. Er zal een Ski-Line
tent zijn waar Hannes uitleg geeft over de skireis. Ze geven pintjes als je u inschrijft. Het zou leuk
zijn als er veel praesidium is.
The green armada
Een Facebook groep waar sporters en supporters elkaar kunnen uitnodigen. Ze gaan het doen in
de groep van 12ul die al bestaat.
Web&ICT heeft de website geüpdatet. Als mensen je iets vragen over sport, mag je ze altijd
doorverwijzen naar de website
Lopen rond de watersportbaan onthaal
Ze gaan niet naar de watersportbaan maar een semi toeristische toer in Gent.

●

FRiS
■
■

■

●

Cursus
■

Update FRiS website
GSR is bezig met een gemeenschappelijke website te maken voor alle faculteitsraden.
Mandaten praesidiumleden VTK in de algemene commissies van de faculteit
Penning in de financiële commissie, interne in de PR commissie en IAESTE/BEST in de
internationale commissie.
Bankrekening FRiS
Ze willen graag een eigen bankrekening openen. Er moeten een aantal statuten aangepast
worden. Penning zal daarover samenzitten. Ze zullen eens horen bij de GSR hoe ze dat allemaal
moeten doen.
Sjaalverkoop
Op vraag van sport.

5) Algemeen
●

Stemmen actieve medewerkers:
■ Cultuur: Ann-Sophie Bracke, Kim De Weerdt, scriptteam VTK show '18-'19: Phie, Lucas D, Wafae,
Ewout Polaris en Thomas van Lierde. Goedgekeurd.
■ FRiS: Emma Tomme, Maud Verstringe, Sofie Verschraegen, Fien De Clercq, Pieter-Jan Boeykens,
Lore Brosens, Pieter Haegeman, Ruben Janssens. Goedgekeurd.
■ IAESTE: Ellen Bond, Dieter Debast, Wouter Baes, Konstantijn Rommens, Kaat Van der Eycken.
Goedgekeurd.

6) Varia
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reageren op varia in de mailthread (Michiel)
Bespaar je reacties voor op de PV zelf.
Niet vergeten dat het onthaaldag is morgen (Iris)
Aanstelling yolocomité (Cedric C)
Binst zal een nieuwe voorzitter aanstellen.
Onkosten vervoer (Dario)
Parking wordt terugbetaald, vergeet je betalingsbewijs niet. Kilometers worden ook vergoed.
Highland games (Bavo)
Samen met HILOK sport. Hij werkt het verder uit.
Badges zijn nog niet in orde. 10 gewone sleutels en 12 deltakastsleutels te weinig. Ik heb er nog 4 van elk.
Kartest voor careerteam (Laura). Ze mogen dat doen.
Iedereen zijn vrienden eens uitnodigen om alle pagina’s te liken.
Oorlogscantus met de VEK. Een paar mensen zijn cho

