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Te Laat: 

Afwezig (verwittigd): Max V., Max C. 

GSM: Dorien 

1) Datum volgende PV en AV 
VTK driedaagse 

 

2) Mededeling van de voorzitter  
Kennismakingsronde: wat is de coolste lustrumactiviteit? 

Bob: poolparty in the sky 

Willem: iets zonder zwaartekracht (paraboolvlucht) 

Wouter: galabal op Ocean Diva 

Michiel: midnight snack at Julien in the sky 

Jonas: doop op boeiing 737 (schachten droppen zonder parachute en opvangen) 

Jarre: heel veel vuurwerk 

Augustijn: skydive met VTK-vorm in de lucht 

Arnaut: iets op de zee (gigantisch jacht) 

Gilles: overpoort afhuren voor een week 

Hanne: city trip naar New York 

Stefanie: 

Lies: zotste parkpop ooit op Sint-Pietersplein 

Eva: Metallica op Parkpop 

Laurien: giga vliegend tapijt voor de reizen 

Ornella: gezamenlijke ruimtereis 

Renée:  

Dorien: boeiing 747 laten landen op de Plateau 

Emma: bungeejumpen op het Sint-Pietersplein 

Joachim: survival tocht 

Matthias:  

Willeke: een feestje in een leegstaande zaal in het technicum, colafles van in de reclame 

Caro: onderzeeër 

Thibault: gent autovrij maken 

Timothy: VTK- karting met Ferrari’s  

Frederik: 24/7 goliarde week 

Arthur: galabal in de Plateau 



Jasmien: receptie op het dak van de plateau 

Lien: champagnefontein op het galabal 

 

3) Regels en afspraken 
o Regels op PV/AV 

De persoon van een activiteit spreekt vrij. Alle andere praesidiumleden houden zich aan 

volgende “vinger-regels”: 

- 1 vinger: rechtstreeks reageren op wat er gezegd wordt 

- 2 vingers: minder van belang, niet rechtstreeks reageren 

- 3 vingers: zever 

o Aanwezigheid/ te laat 

Het is de bedoeling dat er tijdens een vergadering zoveel mogelijk praesidiumleden aanwezig 

zijn. Er zal om de twee weken vergaderd worden op zondagavond. Als je niet aanwezig kan 

zijn, dan laat je dat vooraf weten aan de praeses en aan de secretaris. Als je niets laat weten 

dan betaal je 5 euro. 

Ook als je te laat bent, laat je dat weten aan de secretaris en de praeses (via mail of sms). Als 

je niets laat weten en toch te laat bent, dan betaal je 5 euro. 

Je moet minstens 2/3 van de vergaderingen aanwezig zijn. Anders volgt er een sanctie die 

door het bestuur bepaald wordt afhankelijk van de situatie. 

o GSM gebruik tijdens de vergadering 

Als je gsm afgaat tijdens de vergadering, dan betaal je ook 5 euro.  

o Laptops tijdens de vergadering 

Tijdens de vergadering gebruikt enkel de secretaris een laptop tenzij je het nodig hebt om 

mails te citeren of om statistieken te laten zien. 

o Linten 

VTK-gedoopten dragen hun lint zoals ze willen. Niet-gedoopten moeten het over de linker 

schouder dragen. Anders is het 10 euro boete en een ludiek strafje.  

o Opruimen en lokalen net houden 

De secretaris zal een lijst opstellen van wie wanneer kuisweek heeft. Als je kuisweek hebt, 

krijg je een mail en het schema zal ook in VTK blauw uithangen. Als je kuisweek hebt dan 

ruim je het geheel op, maar iedereen probeert het net te houden. 

Als je kuisweek samenvalt met een grote activiteit van je post dan laat je dit tijdig weten 

zodat het kan gewisseld worden. 

Om de muizen te bestrijden werden vorig jaar kasten geplaatst in 3.15. Alles wat in de kasten 

terecht komt moet afgesloten zijn en het liefst in een doos geplaatst worden, want muizen 

bijten door de verpakking. Zorg er ook voor dat de kasten dicht zijn. 

Etensresten worden het liefst buiten de VTK lokalen weggesmeten. 

De overschotten van drank worden meegenomen of worden wegsmeten. 

Je gebruikt het liefst hetzelfde bekertje of je neemt een tas mee. Als je je bekertje niet meer 

nodig hebt, dan gooi je het in de vuilnisbak. 

o Logistieke voorzieningen 

De VTK-telefoon mag gebruikt om VTK gerelateerde zaken te regelen, maar niet voor 

persoonlijke zaken. 

De lokalen zijn er voor de VTK-activiteiten. 



 

o Begrotings-AV 

Iedere post moet tegen Bach Launch een begroting hebben opgesteld. De datum van de 

begrotings-AV zal via een doodle beslist worden.  

De aanwezigheid van ieder praesidiumlid is gewenst.  

o E-mailadressen 

Als het met de post te maken heeft dan stuur via het adres  van je post. Zet hierbij ook je 

post in cc zodat collega’s en bestuur kunnen meelezen. 

Om de professionaliteit van het mailen te verhogen gebruikt iedereen het best de 

ondertekeningen zoals doorgegeven via mail. 

o Account/pc VTK-blauw 

Als je alles laat open staan dan mag iedereen er mee sjoefelen. Het kan opgelost worden 

door ICT achteraf, dus geen paniek. Maar van laptops blijf je wel af aangezien dat 

persoonlijke spullen zijn.  

Je kan je computer ook steeds locken via het windows-teken en L. Zorg er wel voor dat je 

computer niet langer dan een 5-tal minuten gelockt is. Als je langer wegblijft dan meldt je je 

gewoon af. 

Van de penning pc blijf je ook af, dit is enkel voor penning.  

De pc het dichts bij de deur mag door interne/pers gedibbst worden aangezien indesign er 

het snelst op werkt. De computer werkt in het algemeen ook sneller. 

o Belangrijke activiteiten 

De volgende activiteiten zijn redelijk belangrijk. 

- Overdracht (vrijdag 29/06 of zaterdag 30/06) 

- VTK-driedaagse (1/07 tot 3/7) en extra dag voor praesidium (4/07) 

- Bach launch (17/09 tot 19/09) 

- Onthaaldag  21/09 

- Praesidiumweekend (28/09 tot 29/09) 

4) Voorbije activiteiten 
 

5) Komende activiteiten  

Cultuur 

o Parkpop 

We kunnen Parkpop eventueel groter maken in samenwerking met lustrum.  

Ook vorig jaar werd dit al heel veel besproken. Momenteel is het uniek qua setting en 

speciaal gericht naar archies en burgies. 

Er werden in het algemeen verschillende ideeën uitgewisseld en pro en contra’s gedeeld: 

 

- Het idee van lustrum is momenteel om een lustrumweek te organiseren. 

Hiervoor zouden er 2 dagen op het Sint-Pietersplein worden afgehuurd. Er zou 

dan 1 dag een barbecue georganiseerd worden en de andere dag een feest (met 

veel randanimatie). Als het feest in samenwerking met Parkpop kan gebeuren 



dan kunnen de kosten gedeeld worden (zowel logistieke kosten als de kosten om 

Parkpop groter te maken).  

- Parkpop is wel een activiteit waar er ook andere mensen naartoe komen die 

anders niet naar VTK-activiteiten komen. Maar het zou niet erg zijn als er ook 

buitenstanders naar toe komen. Dit jaar was daar al aandacht aan besteed door 

met grotere namen te spelen. 

- De locatie is wel nog altijd zeer leuk. Het probleem is wel dat er om 16u geen 

volk is. Als dit op het sint-pietersplein plaatsvindt dan komt het niet goed over 

voor buitenstaanders. Maar door randactiviteiten op het Sint-Pietersplein erbij te 

plaatsten, kunnen we wel veel volk erbij krijgen. 

- Op parkpop komen bandjes uit onze richting. Kunnen we dit doortrekken naar 

het Sint-Pietersplein? 

- We zouden met toegangskaarten kunnen werken die gratis zouden zijn voor 

leden. Op die manier kan je zorgen  voor grote namen zodat er genoeg volk 

komt. 

Als je het groot wilt maken en gratis drank wilt geven, dan moet je wel zorgen 

dat het niet marginaal wordt. Hiervoor heb je wel een systeem nodig dat het een 

beetje controleert (zoals de toegangskaarten). 

- Op Sint-Pietersplein lok je sowieso veel volk. Het moet niet te groot worden 

omdat er potentieel is om er een tweede students-kick-off van te maken. Wat 

ook dit jaar niet de bedoeling was. 

- Als het niet samen met Lustrum georganiseerd wordt dan organiseert Lustrum 

gewoon een fuif. Het probleem is dan wel dat je naar 80 decibels moet. Het idee 

van de fuif is momenteel een poolparty. 

- We kunnen ook gewoon één keer Parkpop XL doen om het dan 1 keer uit het 

amfi theater te houden. 

Bij een informele stemming was er een voorkeur om het één keer groter te maken.  

Recruitment 

o Jobfair (di 26/2) 

Dezelfde zalen als vorig jaar werden afgehuurd. 

Voor de bedrijfspresentatie wordt er momenteel geopteerd om ze samen te houden met de 

jobfair zelf zodat het een geheel blijft. Er moet wel nog iets gevonden worden om voor 

voldoende volk te zorgen. 

De catering moet georganiseerd worden door het ICC. Het ICC gaat zelf eerst een voorstel 

doen voor de catering. Als er iets goedkopers wordt voorgesteld dan doen zij hun prijs dalen 

of dan mag Stokbroodje toch de leverancier zijn, welke optie het ICC voorstelde was niet 

duidelijk.   



6)Algemeen 

Cultuur 

o Zalen cultuur activiteiten 

 Dezelfde zalen zouden worden gereserveerd. Niemand had hier een bezwaar tegen. 

 

ICT 

o Nieuwe server 
We kunnen server ruimte huren van de UGent. Het was nogal tamelijk vaag in wat we krijgen. 
Het voordeel is wel dat we geen onderhoudskosten, stroomonderbrekingen,...hebben. 
Het zou handig zijn als het tijdens de vakantie kon geregeld worden, omdat hiervoor tijdens 
het jaar weinig tijd is. 

 Het zal worden beslist begin juli (eerste AV). Tegen dan kan de kostprijs opgezocht worden. 
 
Lustrum 

o Algemeen 
Lustrum zal voornamelijk rond 1 week geconcentreerd zijn. Momenteel is het idee om de 1ste 
week na de paasvakantie te nemen. Hiervan zouden 2 dagen op het Sint-Pietersplein 
georganiseerd worden, een barbecue en een dag met veel randactiviteiten en een feestje. 
Vele zotte ideeën zijn nog steeds welkom. 
Zotste idee tot nu toe:…in the sky: in totaal zou het over 8u verspreid zijn voor zo’n 170 
personen in totaal. Er zou wel een kleine prijs gevraagd worden omdat de kostprijs zeer hoog 
is. 
De 1ste week na de paasvakantie is het ook nog wel druk door de campagneweek voor het 
volgende praesidium. En je hebt veel volk nodig voor de shiften. Daarenboven kan het 
misschien verwarrend worden voor de leden: de kandidaten die veel organiseren en daarnaast 
VTK die ook nog eens verschillende evenementen organiseert. Er zal wel naast de twee 
vermelde dagen niet veel extra meer georganiseerd worden. 

 
Over het jaar zouden we graag 90 records verbreken. Waarvan eentje van het guinness book 
of records met deurwaarders. Heel veel van de records zullen door schachten uitgevoerd 
worden en dan nog een paar door het praesidium. De rest komt op records.com (filmpje). 
Voor leden kunnen we een tegenprestatie geven (bbq voor 100 euro, dj set, ...) 

   
Recruitment 

o Infomap 
Reminder: gelieve alle aanpassingen door te sturen naar recruitment. 
Recruitment is nog op zoek naar iemand die de cover kan ontwerpen. De binnenkant is goed 
gelay-out maar enkel de cover lukt niet goed. 
De grote activiteiten zouden ook met datum in de infomap moeten. Het gaat hier dan over het 
pokertornooi, de quiz, lentefuif, openingsfuif, galabal, stagefair, TermiLan, reis, lustrumweek, 
Parkpop,…  

  



Vice 
o Praesidiumtruien 

Idee: 2 verschillende truien maken maar telkens werken met 2 dezelfde kleuren. De ene trui 
heeft kleur a als kleur met kleur b voor de tekst en bij de andere truien is het omgekeerd. De 
ene kleur zou dan voor de meisjes zijn en de andere voor de jongens. 

 
Een wit logo wordt moeilijk want een gekleurde trui t.o.v. een witte trui is nogal een groot 
contrast.  
1 kleur vormt wel een geheel. Daarenboven is het opsplitsen in jongens en meisjes zo 
karakteristiek. 

 Een kleurencombinatie vinden die niet suggereert naar andere kringen wordt ook wel moeilijk 
 
 Informeel is er een voorkeur voor 1 keur. 
 
o Windjackets 

Idee: aanschaffen van windjackets voor het praesidium. Dit zou dan wel een eenmalige  
kost zijn. Alleen de naam komt er op, de post niet. 

 
Het zou dan wel kunnen dat er deel door het praesidium moet worden opgelegd, afhankelijk 
van de begroting. De polo’s zijn daarenboven ook handig voor de zomer. Een keuze kunnen 
hebben tussen een polo of een jacket is daarom geen slecht idee. Indien je ze alle twee wilt, 
dan moet je wel opleggen. 

 
Praeses 

o  5de bestuurslid 
Het bestuur bestaat uit: de praeses, vice, 2*penning en nog iemand van het praesidium 
Iedereen kan een kandidatuur indienen. Mensen met al een jaar ervaring zullen informeel 
voorrang krijgen. Vooral een oproep naar mensen met ervaring. 
Bestuur kiest intern voor een 5de bestuurslid 

o Planning acitiviteiten 
Als je de activiteiten gepland hebt, plaats ze dan ook zo snel mogelijk op de google angeda. 
Op die manier kunnen de andere posten er dan ook rekening mee houden. Nadien moet het 
ook op de FK site komen. 

 
 

7) Varia 
o Augustijn: locatie sport kick-off verleggen.  

Voor eerste jaars wordt dit moeilijk en voor anderen is het misschien te ver.  

U verplaasten naar de kick-off is niet handig aangezien het vaak tussen de lessen door 

bezocht wordt. Het is de bedoeling dat ook anderen dan diegenen die sport kennen sport 

leren kennen. Aan de plateua loopt iedereen voorbij zodat iedereen het op zijn minst toch al 

gezien heeft. Eventueel kan er gevraagd worden naar het plein voor het technicum als de 

werken daar al gedaan zijn. 

Ideeën: muurklimmen eventueel opblaasklimmuur. 

o Arnaut zal aan de decaan vragen voor caféplateau. Bob moet hiervan wel op de hoogte 

gehouden worden zodat hij niet uit de lucht valt bij een meeting.  

o Lien: Iedereen die heeft bijgelegd voor het vat krijgt 3 euro terug 

o Willem is dit jaar de verantwoordelijke voor kar. Zij die met de kar mogen rijden (minstens 2 

jaar hun rijbewijs hebben) moeten eerst bij hem een rijtest afleggen. 


