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Te laat (verwittigd): Baptiste 

Te laat: 

Afwezig (verwittigd): Wout, Eva V. , Valerie, Maarten, Hannes, Pieter B., Stéphanie 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM: Victor (2x) 

1) Datum volgende PV  
vrijdag 19 september 2014  

 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
● Hoofding mails 

Onderwerp: tussen rechte haakjes vermelden we de activiteit en hierachter plaatsen 

we het topic dat we wensen te bespreken. 

● Aanspreking in mails 

Spreek niemand in een mail aan met enkel ‘beste’. Indien het onzeker is of je met 

een man of vrouw te maken hebt, schrijf je best algemeen ‘beste heer/mevrouw’. 

Spreek proffen steeds aan met ‘geachte professor’. 

● Handtekening mails 

We vragen dat alle praesidiumleden nog eens controleren of hun handtekening op 

de correcte wijze geformuleerd is. 

● Toegang plateau 

Op zaterdag is er geen toegang tot de plateau. Op zondag kan je binnen vanaf 17u 

en moet je om 22u de plateau verlaten. Ook op weekdagen kan je na 22u niet meer 

binnen. Indien een activiteit tot na 22u  duurt, stuur dan op voorhand een mailtje 

naar Max of Stefanie om blauw te reserveren, zo kunnen zij de permanentie 

inlichten. Als je enkel een kassa,  sportzak of dergelijke wilt afzetten, neem je die 

best gewoon mee naar je kot, i.p.v. de permanentie hiermee lastig te vallen. 

 

 

4) Voorbije activiteiten 

● Close The Books 

Het is goed verlopen, maar er was iets te veel volk. Er moet gecommuniceerd worden 

naar de medewerkers dat ze niet gratis binnen mogen. 



● Driedaagse 

De driedaagse is goed verlopen. Er moet voor volgend jaar beter gecommuniceerd 

worden dat de leden zelf meer moeten opruimen. Dit jaar zijn de vaten al leeg op het 

moment van schrijven (2 juli 21:04), dus er wordt gevraagd om volgend jaar meer 

vaten te voorzien. Er is een algemeen voorstel om de driedaagse volgend jaar weer aan 

de Blaarmeersen te organiseren. 

● Overdrachtsvergadering 

De vergadering is in mineur geëindigd. Dit wordt afgeschaft en er wordt naar iets beter 

ter vervanging gezocht. 

 

5) Komende activiteiten  
● Cursus 

- Online bestel-(en betaal) systeem 

Web gaat dit nog eens met Cursus bespreken. We streven naar iets zeer 

gebruiksvriendelijk, met eventueel zelfs touchscreen. 

● Feest 

- Galabal 

Het galabal zal dit jaar doorgaan in de ArtCube. We mogen daar gratis onze 

eigen drank serveren. De aankleding is wel een minpuntje, waar nog over 

nagedacht moet worden. Een voordeel is dat het dichter is bij Gent. Er zijn 

twee grote zalen en een kleine zaal.  

- Openingsfuif 

Er wordt geen act meer gedaan, aangezien dit te duur is.  Er wordt een happy 

hour gepland. De medewerkers krijgen 1,5 bonnetjes. Murdock komt 

waarschijnlijk draaien.  

● Cultuur & Excursie 

- Show 

Enkele locatiesuggesties: Minard schouwburg, kopergieterij, sint-

pietersinstituut, Tinnen pot, Opera. 

- Quiz 

Er wordt voorgesteld om Cedric de Boom de vragen te laten opstellen. Dit 

wordt ook eens nagevraagd aan Eva Verbeke. 

 

● BEST 

- Summer Course 

Deze is al bezig en duurt nog tot 11 juli. 

● Interne 

- Bach Launch 

Pieter gaat weer vragen aan Jeroen om dj te zijn. Er wordt voorgesteld om de 

quiz af te schaffen en te vervangen door bv. jeneverbaseball of een andere 

sportactiviteit. Hier is zeker budget voor. Het veld kan gereserveerd worden bij 

stad Lokeren. Gabor zal voor midnightsnacks zorgen.  



Er zal reclame gemaakt worden via mail en er zal ook een evenement 

aangemaakt worden.  

Er wordt een shiftenlijst opgesteld om aan de inschrijvingsstand in het UFO te 

gaan flyeren. 

- Onthaaldag 

Dit is verzet naar donderdag 18/09. De dag ervoor moet het lokaal 

gereserveerd worden. Hiervoor moet er ook nog eens samengezeten worden 

met Web & ICT. 

Het is niet nodig om hiervoor speciale T-shirts te voorzien, iedereen doet 

gewoon zijn praesidiumtrui aan.  

●  IAESTE 

- Summer Reception 

IAESTE gaat weer reizen en er zijn enkele medewerkers nodig. 

- Prepaid kaarten 

Dit is een bankkaart waarop men geld kan zetten om de studenten (trainees) uit 

te betalen. Vroeger legde Penning gewoon geld klaar in een enveloppe. De 

buitenlanders komen naar België zonder geld, waardoor dit een enorme last 

voor penning. Deze kaarten zorgen ervoor dat dit praktisch gemakkelijker 

wordt. De extra kosten zijn niet overdreven. Dit moet twee wekelijks of 

wekelijks herlaad worden.  

●  Sport 

- Sport Kick-Off 

Sport regelt een rhodeostier. De Kick-Off kan zoals gewoonlijk doorgaan voor 

de Plateau, maar het zou eventueel ook kunnen doorgaan tussen de 

boekentoren en de Rozier. 

- Oefenmatchen 

Er komen oefenmatchen van minivoetbal, basket, volleybal, rugby en voetbal. 

Het is belangrijk dat er op dat moment eerstejaars geronseld worden. 

- Wakeboarden 

Dit was vorig jaar een zeer groot succes, maar dit viel te laat in het 

academiejaar, waardoor veel mensen afgehaakt hebben. Dit zou volgend jaar 

doorgaan op de eerste donderdag.  

Cultuur&Excursie merkt op dat dit samenvalt met de stadswandeling. Er wordt 

algemeen gevraagd dat iedereen telkens op de agenda  controleert of er geen 

andere evenementen op een gewenste dag vallen, we willen namelijk dat alle 

evenementen gelijkwaardig zijn.  

● Lidkaartenverkoop  

We hebben steeds minder en minder leden. Het lijkt een goed idee om lidkaarten te 

verkopen tijdens bv. de Sport Kick-Off.  

 

 

6) Algemeen 

● Goedkeuring Ernst: goedgekeurd. 



● Goedkeuring Jasper: goedgekeurd. 
● Kuisweek/gezamelijke opkuis op vrijdag 

Het is praktisch moeilijk om een gezamelijke opkuis op vrijdag te plannen. Iedereen 

neemt zijn eigen beker mee. Je zorgt er steeds voor dat je geen afval laat 

rondslingeren, gooi het steeds weg. Laat geen beker met drank staan naast een 

computer. Tijdens de kuisweek moet er ook gestofzuigd worden. De afwas wordt niet 

in Groen gedaan, maar steeds in de wc. 

 

 

7) Varia 

● Filmpjes als promo  

Pieter C. wilt graag filmpjes maken als promo. Indien je een activiteit hebt waarvoor 

dit nuttig kan zijn, spreek Pieter aan. Er wordt gebruik gemaakt van het programma 

final cut pro. 

● Cursus heeft twee contracten met top copy. 

Er moet eens deftig nagerekend worden welke optie genomen wordt. Pieter heeft dit 

eens bekeken en aangezien er nu veel overschotten zijn van de cursussen, gaan er 

volgend jaar minder cursussen besteld moeten worden waardoor de optie zonder 

sponsering minder opbrengt. 

● Walkie talkies  

Nieuwe walkie talkies zijn zeer duur. Tom heeft contact opgenomen met een mevrouw 

die walkie talkies goedkoper aanbiedt. Indien dit materiaal gekocht wordt, moet hier 

voorzichtig mee omgesprongen worden. Draag er steeds zorg voor! 

● Curriculum chemie wordt aangepast.  

Indien je niet geslaagd bent voor Organische Scheikunde mag je niet aan het vak 

Polymeren beginnen. 

● Het is algemeen geweten dat de richting Burgerlijk Ingenieur een relatief klein aantal 

vrouwelijke studenten heeft Als je vrouwen kent die stuver willen worden, stuur dan 

een mailtje.  

● In Zwijnaarde worden twee torens gebouwd. In de ene toren komt Phillips en in de 

andere toren komen ELIS en INTEC.  

● De koffieautomaat verdwijnt. De VTKroketmachine wordt voorgesteld als alternatief. 

Indien iemand een goed idee heeft om het gat op te vullen, laat dan zeker iets weten. 

Er wordt opgemerkt dat we Spar kunnen overtuigen om onze leden korting te geven 

op koffie in ruil voor reclame. 

● Kalender: voorlopig is het een A3-blad met ringetjes bovenaan, maar dit is wat groot 

om mee te nemen. Er wordt gesuggereerd om 2 A4-bladen met ringetjes tussen te 

nemen. Begin september wordt de kalender doorgestuurd, zorg er dus voor dat 

belangrijke activiteiten op de kalender staan. 

● Extra lens voor op de camera. Er worden eens prijzen vergeleken, maar dit is 

waarschijnlijk niet zo’n goed idee, aangezien dit relatief snel kapot zal gaan. 

● Activiteiten in database: Dit zijn zeer veel activiteiten, aangezien dit al enkele jaren 

meegaat. Er wordt gevraagd of de data na een activiteit gewist mag worden, maar dit 



is eventueel wel nog nodig voor statistieken. De gegevens worden best dit jaar nog 

bijgehouden, maar dit hoeft niet per se allemaal op de site te blijven staan 

● De pc’s in blauw bezitten ongeveer 180GB, als iedereen hiervan 4GB gebruikt, zullen 

de pc’s traag werken. Als je bestanden downloadt, plaats ze dan ergens anders zodat 

ze zeker niet verwijderd worden. Je mag geen foto’s opslaan op je eigen account, 

gebruik steeds de share.  

● Camera go pro: Dit is geen echte meerwaarde en er mag toch niet mee gefilmd worden 

in de vooruit.  

● AV 

○ De rekening van dit jaar moet goedgekeurd worden: 

Er zal dit jaar gewerkt worden met een boekhouder. De jaarrekening van vorig 

jaar wordt ook goedgekeurd. 

○ Goedkeuring Charlotte bestuur: goedgekeurd. 


