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                        Praesidium   vergadering   5   
Zondag   4   oktober   2020   

  
  
  
  
  

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

1)     Datum   volgende   PV   en   AV   

Volgende   PV   zal   plaatsvinden   op   18   oktober.     

2)     Mededeling   van   de   voorzi�er   

Herhaling   �inger   rules.   Vanaf   nu   zullen   er   elke   PV   3   vrijwilligers   zijn   die   drank   rondbrengen,   
zodat   logistiek   dit   niet   elke   keer   moet   doen.   

3)     Regels   en   afspraken   

4)     Posten   
Interne     

● Voorbije   activiteiten:   
○ 23/09   Proffengesprek:   Er   waren   ongeveer   10   eerstejaars,   maar   wel   5   à   6   

proffen.   De   proffen   hebben   zich   wel   goed   geamuseerd.   Op   een   uurtje   was   het   
afgerond.    

○ 29/09-30/09   Onthaalontbijt   in   Flanders   Expo:   Dit   was   een   succes.   We   hebben   
veel   eerstejaars   bereikt.     

● Komende   activiteiten:   
○ 09/10   Zwijnaarde   Kick-Off:   We   gaan   pizza’s   uitdelen   voor   het   iGent.     

  
Vice     

● Kartesten:   Kaat   zal   er   ook   afnemen,   omdat   er   te   veel   zijn   om   bij   te   houden.   
● Als   je   een   deltashift   doet   krijg   je   ook   bonnen,   je   mag   kiezen   of   je   ze   in   de   

praesidiumpot   steekt   of   zelf   bijhoudt.   
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Feest   
● Voorbije   activiteiten:   

○ 28/09   Draai-je-rijk   goliarde:   Het   was   nice.     
● Komende   activiteiten:   

○ 5/10   Balkan   Goliarde:   VRB   aan   3   euro.     
○ 12/10   Griekse   Goliarde   
○ 13/10-15/10   OERWOUD:   vervanging   van   de   openingsfuif.   Het   is   een   grote   

activiteit   waarbij   we   rekenen   op   het   praesidium   om   te   shiften.   Het   is   een   
driedaags   open   bar   event   in   de   Zebrastraat.   We   hebben   super   veel   mensen   
nodig   om   drank   rond   te   brengen,   de   inkom   te   bemannen   en   om   achter   de   bar   
te   staan.   De   shiften   komen   dinsdag   om   18u   online,   morgen   komt   nog   een   
mailtje.   We   rekenen   nog   meer   dan   andere   jaren   op   het   praesidium.   We   
rekenen   echt   wel   op   jullie.   Er   zit   ook   potentieel   in   voor   volgende   jaren.     

  
FRiS:   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Algemene   vergadering   1   (28/09):   Gebeurt   deze   keer   volledig   in   het   Engels   

voor   de   buitenlanders,   die   de   vergadering   bijwonen.   
● Komende   activiteiten:   

○ Werkgroep   Fablab   (14/10)   
● Postpuntje:   

○ Doorstroomdocument   commissies:   Voor   alle   praesidiumleden   die   in   een   
commissie   zitten   maar   niet   naar   de   AV’s   komen,   we   zouden   graag   weten   wat   
er   besproken   wordt   in   jullie   commissies.   Er   wordt   verwacht   dat   je   als   je   een   
commissievergadering   hebt   gehad,   even   op   het   doorstroomdocument   invult   
wat   er   juist   besproken   is   geweest.   

Delta   
● Komende   activiteiten:   

○ Reservatiesysteem:   Gaat   vanaf   dinsdag   elke   dag   open   om   12u   ‘s   middags   en   
sluit   om   18u   ‘s   avonds.   Dit   zou   zijn   vanaf   19u   omdat   er   anders   niet   veel   volk   
vroeg   zit.   Voor   de   goliarde   zal   het   blijven   via   de   vtk   site,   maar   voor   delta   via   
de   delta   site.   Momenteel   is   het   reservatiesysteem   in   1   blok.     

  
Sport   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Lopen   op   maandag   (28/9)   
○ Try   outs   minivoetbal   (28/9)   
○ Try   outs   basket   en   veldvoetbal   (30/9):   Hier   is   veel   man   op   afgekomen.   
○ VTKoers:   georganiseerd   door   Bavo,   met   stuk   of   15.     
○ Speedteamtraining   II   (1/10)   
○ Kajak   door   Gent   (1/10)   

  
● Komende   activiteiten   

○ Lopen   op   maandag   (5/10,   12/10)   
○ Volleybal   try   outs   (5/10):   Doen   we   in   het   GUSB   om   20u.   
○ Initiatie   yoga   (6/10):   Gaat   door   in   Schoonmeersen.     
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○ VTKoers   (7/10,   14/10)   
○ Speedteamtraining   III   en   IV   (8/10,   15/10)   

  
Logistiek:   

● Postpuntjes:     
○ Richtlijnen   voor   praesidium:   er   komt   ook   nog   een   mail.   Belangrijk!   

Er   zijn   twee   hoofdlokalen,   3.15   en   onderrood.   3.15   is   de   tijdelijke   stock   van   
logistiek,   ze   hebben   liever   dat   iedereen   er   wat   uitblijft.   Als   je   iets   nodig   hebt,   
zouden   ze   graag   hebben   dat   iedereen   dat   een   paar   dagen   op   voorhand   zegt,   
dan   zullen   zij   dat   in   onderrood   zetten.   Nadat   je   klaar   bent   met   het   materiaal,   
zet   je   het   terug   in   onderrood   zodat   zij   het   terug   in   3.15   kunnen   stockeren.   
Onderrood   zelf   zal   nog   afgebakend   worden   in   verschillende   zones:   voor   
verschillende   posten,   yolo   blikjes   en   tijdelijke   events   zodat   alles   op   zijn   plaats   
en   duidelijk   blijft.   Ze   zijn   van   plan   om   een   database   te   maken   met   wat   je   kan   
vragen   en   met   wat   we   hebben   van   materiaal.   Dus   probeer   je   eraan   te   houden   
als   praesidium.   
Conclusie:   iedereen   zo   veel   mogelijk   uit   3.15   blijven,   handgels   mag   je   wel   
nog   pakken   als   je   het   laat   weten.     
Opmerking   Sam:   dingen   uit   archief?   Het   is   overbodige   moeite   om   het   in   
onderrood   te   zetten   aangezien   dit   is   normaal   alleen   nodig   voor   c&d   en   het   
galabal,   wat   toch   nooit   overlapt.     

○ Herwerken   lokalen   
○ Opbouw   grote   evenementen:   liefst   willen   ze   een   week   ervoor   eens   

samenzitten   om   het   event   te   bekijken   en   eventueel   wat   feedback   geven.   Op   
het   evenement   zelf   zullen   zij   het   eerste   aanspreekpunt   zijn   met   Swing   zodat   
zij   de   opbouwers   en   afbrekers   kunnen   aansturen   aangezien   de   post   zelf   
waarschijnlijk   met   andere   dingen   zal   bezig   zijn.   Zo   kunnen   zij   zelfstandig   
werken.   Het   doel   is   dat   logistiek   niets   meer   besteld   voor   posten   bij   externen,   
omdat   je   dat   perfect   zelf   kan   doen   als   post.     

○ Koffieautomaat:   Deze   wordt   best   elke   dag   gekuist,   ze   willen   graag   wat   
mensen   opleiden   zodat   die   dat   ook   kunnen   doen   als   ze   veel   rondhangen   in   
blauw.   Eigenlijk   is   het   gewoon   de   koffieautomaat   bijvullen,   kuisen   en   het   geld   
eruit   halen.   De   frisdrankautomaat   doen   ze   zelf.   Ze   gaan   een   nieuwe   bak   
voorzien   zodat   de   vloeistof   in   de   bak   blijft   en   het   makkelijker   is   om   te   kuisen.   

○ Als   je   kleine   events   hebt,   mag   je   hen   altijd   vragen   voor   de   beste   looprichting   
en   de   efficiëntste   indeling.     

  
C&D   

● Voorbije   activiteiten:   
○ Orientation   Day   (28/9):   Dit   is   redelijk   goed   verlopen,   enkel   de   plexi   glazen   

waren   iets   te   geluidsdicht   waardoor   je   de   bedrijven   niet   super   goed   kon   
verstaan.   De   corona   regels   werden   goed   gevolgd.     

● Komende   activiteiten:   
○ Development   Day   (06/10):   Dit   gaat   door   in   de   Therminal,   maar   is   meestal   het   

moeilijkste   event   om   vol   te   krijgen,   dus   iedereen   die   ingeschreven   is,   zeker   
komen!   
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dlk   
● Komende   activiteiten:   

○ Red   Bull   Basement   -   pitch   filmpjes   opnemen   (19/10):   Lissens   is   begonnen   
met   communiceren   met   de   Red   Bull   Basement   wedstrijd.   Dit   is   een   wedstrijd   
waarbij   studenten   zich   kunnen   inschrijven   met   een   idee   om   hun   campus   te   
verbeteren,   een   soort   droom.   Als   je   wordt   geselecteerd,   dan   wordt   dit   echt   
uitgewerkt.   Ze   zoeken   dus   mensen   om   in   Gent   zo’n   evenement   te   
organiseren   om   studenten   te   engageren   om   mee   te   doen   met   die   wedstrijd.   
Lisabeth   heeft   dit   overgenomen   van   Lissens.   Het   event   zou   zijn   dat   Red   Bull   
ervoor   zorgt   dat   ze   jouw   filmpje   super   professioneel   opnemen,   zij   wil   hiervoor   
beroep   doen   op   Delta   om   de   cantuszaal   te   gebruiken   hiervoor.   Morgen   zit   ze   
met   Tim,   de   verantwoordelijke   bij   de   wedstrijd,   samen   om   verdere   details   uit   
te   werken:   uren,   mensen   bereiken,   reclame   ervoor   wordt   ook   verder   
gedetailleerd.   Voorbeelden   van   voorbije   winnaars:   als   je   stapt   in   de   gang   
worden   je   stappen   omgezet   in   energie,   andere   mensen   wilden   een   app   
uitwerken   om   meer   contact   te   hebben   op   campus   etc.   Het   event   gaat   de   19e   
door,   voor   de   25ste   moet   je   je   filmpje   doorsturen.   Je   idee   moet   er   dus   zijn   
voor   de   19e.   VTK   faciliteert   dit.   Dlk    heeft   hier   op   zich   niet   echt   iets   mee   te   
maken.     

  
Cultuur   

● Voorbije   activiteiten:   
○ 29/09:   Scriptsessie   1:   Ze   waren   met   een   man   of   7.   Ze   waren   allemaal   

enthousiast   over   het   thema.   Iedereen   is   altijd   welkom.   Het   is   ook   mogelijk   om   
online   mee   te   volgen.     

○ 30/09:   Er   was   minder   volk   dan   de   maximum   capaciteit,   maar   dit   was   geen   
probleem.   Er   is   nog   altijd   genoeg   gedronken   en   ze   hebben   zich   nog   altijd   
goed   geamuseerd   met   pokeren.     

● Komende   activiteiten:   
○ 6/10   &   13/10:   Scriptsessie   2   &   3:   Vindt   plaats   in   een   auditorium.     
○ 14/10:   Graffiti   workshop:   Vindt   plaats   aan   Dok   Noord.   Ze   vertrekken   samen   

met   de   fiets   vanuit   de   Plateau.     
  
  

BEST   
● Voorbije   activiteiten   

○ AV   1   (28/10)   
○ fun   activiteit   (29/10):   Ze   hebben   badminton   gespeeld   en   daarbij   wat   

gedronken.   
● Komende   activiteiten   

○ Summer   Course:   A   new   concept   (6/10):   Dit   is   een   soort   stadsspel,   het   is   een   
stadswandeling   met   een   aantal   opdrachten.   Vooral   om   nieuwe   leden   te   
recruteren   &   weetjes   over   Gent   te   vertellen.     

○ Topic   brainstorm   (8/10):   Dit   is   voor   EBEC,   om   het   onderwerp   te   vinden.   Met   
Corona   zal   dit   dit   jaar   wat   aangepast   zijn.   Een   van   deze   topic   tests   is   publiek.     
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○ CR   Training   BEST   Leuven   (10/10):   Een   training   over   corporate   relations.   Hoe   
je   concreet   met   bedrijven   contact   kan   nemen.     

○ AV2   (12/10)  
○ Topic   Test   intern   (13/10)   
○ Topic   Test   publiek   (14/10)   

  
Schachtentemmer   

● Komende   activiteiten:   
○ VTK   Teambuilding:   gocart   queeste   (08/10):   Dit   is   voor   tweedejaars   en   

anderen   die   gedoopt   willen   worden.   Nu   zitten   28   van   de   48   inschrijvingen   vol,   
hopelijk   is   er   tegen   donderdag   meer   volk.   Mensen   die   nu   nog   in   een   peme   
groep   van   vorig   jaar   zitten:   zeker   sturen!   Zo   kunnen   we   toch   ledenwerving   
doorschuiven,   dit   is   zeer   belangrijk   voor   VTK.   Misschien   gaan   ze   spreken   in   
de   auditoria?   Dit   kan   echter   enkel   woensdag.     

○ Initiatieactiviteit   1:   peme-avond   (12/10):   Het   is   belangrijk   dat   praesidium   ook   
in   peme   groepjes   gaat!   Als   je   daar   deel   van   uit   kan   maken   als   praesidium,   
dan   kun   je   hen   wat   stalken   voor   de   activiteiten.     

=>   Deze   twee   activiteiten   zijn   twee   van   de   belangrijkste   activiteiten   voor   VTK.     
  

Penning-Extern :   
● Donderdag:   International   Buddy-evening:   Dit   is   een   gezellig   avond    met   hapjes   en   

drankjes   waar   je   kan   bonden   met   internationale   studenten.    Inschrijven   kan   via   de   
VTK-site   en   er   zal   een   aparte   inschrijving   zijn   voor   erasmussers   en   vtk-leden.   De   
aanwezigheid   van   praesidium   is   hiervoor   minder   belangrijk.   

5)     Algemeen   
  

● Actief   stemmen:   
○ Delta:   Alixe   Degelin,   Thibo   Steyaert,   Victor   Van   Riet,   Jari   De   Craecker,   Rena   

Bartholomeus,   Lauren   Bontridder:   unaniem   goedgekeurd   
○ Sport:   Ilke   Pelgrims,   Emma   Van   Roy,   Emile   Gesqueire,   Gilles   Baekelandt   ,   

Keano   de   Vos,   Inne   de   Backer,   Louis   Raskin:   unaniem   goedgekeurd     
○ Cursus:   Joren   Van   Walleghem:   unaniem   goedgekeurd   
○ Cultuur:   Simon   Ooghe:   unaniem   goedgekeurd    

  

6)     Varia   
  

Jan   S.:      
● Bekakte   VTKmerch   (door   ratten):   Er   ligt   in   VTK-Pi   een   zak   voor   truien   van   een   paar   

jaar   geleden,   mogen   we   die   wegsmijten?   JA.     
● Overzicht   activiteiten   VTKsite:   Dit   begint   heel   onoverzichtelijk   te   worden   door   alle   

inschrijvingen   voor   sportactiviteiten,   mogelijkheid   om   een   witregel   tussen   of   bollekes   
zodat   het   wat   overzichtelijker   is?     
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Lisabeth:     
● Je   kan   alle   voorbije   interviews   met   proffen,   muzieksessies   en   babbels   van   Radio   

Plato   herbeluisteren   via    https://www.mixcloud.com/deloeiendekoe/ :   Je   kan   naar   
proffen   van   archies   luisteren   en   de   muzieksessies   en   babbels   bijwonen.   

● Sam:   Misschien   kunnen   dlk   en   vtk   eens   samenwerken   via   cultuur   voor   activiteit?   
Bijvoorbeeld   museumnacht     

https://www.mixcloud.com/deloeiendekoe/

