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Te Laat: Yannick 

Afwezig (verwittigd): Charlotte 

GSM:  

 

1) Datum volgende PV en AV 
 Volgende AV ook PV: 2 juli dinsdagavond 

 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 ‘Vingersysteem’ tijdens de vergadering gebruiken: 

- 1 vinger: rechtstreeks reageren op wat er gezegd wordt  

- 2 vingers: minder van belang, niet rechtstreeks reageren  

- 3 vingers: zever  

 Aanwezigheid / te laat komen / gsm en laptop 

Aanwezigheid tijdens de vergadering is belangrijk. Er is een verplichte aanwezigheid op 2/3 

van de vergaderingen. Het is wel steeds de bedoeling dat er zoveel mogelijk 

praesidiumleden aanwezig zijn. Als je niet kan komen moet je dit vooraf laten weten aan de 

secretaris via mail. Ook als je te laat zal zijn, moet je vooraf verwittigen. 

Indien je afwezig of te laat bent zonder dit te laten weten, krijg je een boete van 5 euro. 

Tijdens vergadering: geen laptop en geen gsm. Als je gsm afgaat tijdens de vergadering, 

krijg je ook een boete van 5 euro. 

 Lint 

Gedoopten mogen kiezen langs welke kant ze hun lint dragen. Niet gedoopten moeten hun 

lint links dragen. Boete bij lint verkeerd dragen is 10 euro. 

 Opruimen / Lokalen net houden 

Lokalen moeten proper blijven. Elke week hebben drie praesidiumleden kuisweek. Er wordt 

hiervan een lijst gemaakt door de secretaris die opgehangen wordt in blauw. De secretaris 

zal steeds nog eens een mail sturen naar diegene die kuisweek hebben ter herinnering. De 

personen die kuisweek hebben, helpen ook na de vergadering om samen met de secretaris 

op te ruimen. 

Ook als je geen kuisweek hebt, moet je je eigen afval wegdoen. Zeker halfvolle bekers, 

blikjes en eten moeten weg.  



Als je bij een activiteit (jeneverbaseball, cocktailavond,…) drank over hebt, moet je dit in 3.15 

zetten en mail sturen naar penning. Flessen die open zijn mag je in blauw zetten of 

meenemen naar huis.  

 Logistieke voorzieningen 

De telefoon van VTK mag enkel gebruikt worden voor activiteiten voor VTK en dus niet voor 

eigen gebruik. 

Je kan de printer in VTK-blauw gebruiken. Nadien moet je aanduiden op de site of je geprint 

hebt voor jezelf of voor je post. Als je voor jezelf print, betaal je hetzelfde tarief als bij 

Topcopy en komt dit op je poef.  

Als de printer niet werkt, kan je een mail sturen. Hierin moet je dan wel een duidelijke 

omschrijving geven van wat er precies niet werkt (welke pc,…). 

Iedere post krijgt een ‘vakje’ in VTK-blauw. Deze vakjes moeten leeg zijn in het begin van 

het academiejaar. Kijk dus wat er weg mag uit je vakje.  

 Mailings 

Als het met je post te maken heeft dan stuur je via je adres van je post. Hierbij moet je 

steeds je post in cc zetten zodat je collega’s kunnen meelezen.  Voor persoonlijke zaken, 

bijvoorbeeld voor een verjaardag mail je vanuit persoonlijk adres.  

Als je intern mailt, kan dit zonder aanspreking. Bij mailen naar een prof of bedrijf is een 

aanspreking met ‘geachte’ aangewezen. Pas als die persoon afsluit met enkel zijn of haar  

voornaam en jou ook zo aanspreekt, kan je terug mailen met bijvoorbeeld: ‘Beste 

Philippe,…’. 

Let ook op je schrijftaal. 

 Account / pc VTK-blauw 

Iedereen krijgt een account in VTK-blauw. Het wachtwoord moet je wel nog zelf veranderen. 

Als je vertrekt moet je je steeds afmelden. Als je niet lang weg bent (bijvoorbeeld even naar 

het toilet moet), kan je eventueel de pc locken.  Van andermans laptop blijf je af. Als iemand 

moet werken voor VTK, mag hij een pc opeisen van iemand die niet bezig is met werk voor 

VTK. 

 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 5 personen waaronder: praeses, vice, penning. Een vijfde persoon 

wordt verkozen. Deze persoon moet wel al een jaar ervaring in het praesidium hebben. Voor 

persoonlijke zaken binnen het praesidium kan je naar het bestuur mailen. 

Indien je informatie nodig hebt van bijvoorbeeld de decaan, moet dit via de praeses 

gebeuren. Als je een lokaal wil reserveren in de Plateau dan mail je naar de vice. Hiervoor 

mail je best minstens drie weken op voorhand.  

 Kar 

Als je twee jaar je rijbewijs bezit, mag je met de kar rijden na een testritje met de vice. Indien 

je zelf niet met de kar mag rijden, kan je altijd vragen of iemand anders voor je kan rijden.  

Als je de kar nodig hebt, moet je dit op de kalender zetten.  

 Begrotings-AV 

Tegen volgende AV die doorgaat op BachLaunch moet elke post een schatting maken van 

zijn begroting. Safe begroten is aangewezen. 

 

4) Voorbije activiteiten 



 

5) Komende activiteiten  
 Firnale, cloose-the-books: nog mensen nodig die een shift willen doen 

 VTK-driedaagse, BachLaunch 

 Praesidiumweekend: doodle opstellen 

 Grote kuisdag in het begin van het academiejaar. 

 

6)Algemeen 
 Fris: Ernst Verdonck als medewerker wordt gestemd en goedgekeurd.  

 Praesidiumkledij: dit zal voor een deel uit eigen zak te betalen zijn. Jas blijft dezelfde, voor 

trui en polo wordt voor de kleur nog een doodle gemaakt. 

7) Varia 
 Kenningsmakingsronde: richting, post, hoe ziet je dagelijkse dag eruit 

 Suggesties voor excursie mogen steeds gemaild worden. Voorstel om in samenwerking met 

sport een survival-weekend te organiseren.  

 Proclamatiefuif VLAK: nu woensdag shotjes en bitterballen 

 BEST bbq op 29 juni, Summer Course  

 Voorstel om een facebookgroep voor het praesidium te maken voor informele afspraken. Het 

voordeel hiervan zou zijn dat de drempel lager ligt om iets voor te stellen dan bij het sturen 

van een mail. Hierdoor zou er echter enkel gemaild worden voor ‘serieuze’ mails waardoor 

de drempel om te mailen nog verhoogt. Er wordt gestemd en dit voorstel wordt afgekeurd. 

  Voorstel om een ‘alias’ mailadres te maken voor activiteiten buiten het VTK. Dit wordt ook  

afgekeurd. 

 Sportkot (boven Pi): links materiaal sport, rechts materiaal best. 

 Recruitment moet op de share van Recruitment kunnen. 

 Platte kar is nog steeds bij Vlk. 

 Voorstel om bij typen van een dt-fout, komt er 5 cent op je poef. Tijdens de stemming wordt 

dit voorstel afgekeurd. 

 Voorstel om sauzen (mayonaise,ketchup,…) in de koelkast te zetten. Zodat deze niet meer 

moeten gekocht worden als er frieten gehaald worden. 

 Secretaris moet kijken voor meer kapstokken. Rugzakken mogen niet voor de kapstokken 

staan.  

 Voorstel om ook  voor de ‘kakfiets’ ook een kalender te maken. 

 Een vakje in VTK-blauw moet gedeeld worden. Voorstel om het gerief van ict in de ladekast 

boven de kassa’s te leggen. Er wordt ook voorgesteld dat cultuur en excursie een vakje 

zouden delen. Uiteindelijk wordt beslist dat vice en praeses een vakje delen. 

 

 

 

 


