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1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 7 oktober 2012 (21:30) 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
Interne 

o BaLa 

Bach Launch was zeer geslaagd. Iedereen heeft goed geholpen en er waren geen problemen. 

Er is wel geen groepsfoto dit jaar. Wel is er een foto met de letters van BaLa en er is ook een 

liedje opgenomen waar iedereen meezingt. 

Er werd ook geen evaluatieformulier ingevuld door de deelnemers. 

 

Dit jaar was er wel minder volk dan vorig jaar. Hier is niet meteen een reden voor te vinden, 

want er is wel meer promo gevoerd dan vorig jaar. Er werd dit jaar een persoonlijke mail 

gestuurd, maar dan wel naar de mailadressen van de UGent die niet meteen gecontroleerd 

worden voor de start van het academiejaar. Er waren wel geen grote vriendengroepen 

aanwezig. Dus waarschijnlijk is er minder reclame gemaakt onder de vrienden zelf. 

Hoogstwaarschijnlijk is het kleiner aantal deelnemers gewoon ook aan het toeval te wijten. 

Algemene opmerking: heb geen schrik om mensen uit hun bed te halen als ze een shift 

moeten doen. Zo vermijd je dat het altijd dezelfde personen zijn die het werk doen. 

Een algemene dank voor de neef van Matthias. Hij voorzag het feestje van een goede DJ-set! 

Een extra geschenkje mag zeker wel. Er zal ook een mail gestuurd worden als bedanking. 

  



5) Komende activiteiten  

Feest 

o Openingsfuif 

De voorbereidingen lopen goed. 

o Bierfietsen 

Alles is geregeld. Willeke is al één van de bestuurders. Dorien zal de tweede bestuurder zijn. 

o doopvergadering  

Deze gaat door de donderdag van de eerste week in VTK Groen. Zij die gedoopt zijn moeten 

het een beetje aankondigen want anders er is altijd niet veel volk. 

Interne 

o Onthaaldag 

Aangezien er geen presentator is voor de masterstudenten zal dat dus niet doorgaan. 

 

De Decaan heeft gevraagd om duidelijk te maken dat de studenten weten dat ze aan een 

uitdagend traject zijn begonnen, maar dat er wel hulp is (FSA, uitlegsessies van proffen, 

forum VTK,…). Ze moeten de hulp alleen aanvaarden. En ook laten uitstralen dat ze iets zijn 

met een sociaal netwerk, zodat als ze een keer ziek zijn ze daar op kunnen rekenen. 

Recruitment 

o Kick-off 

Alles is geregeld behalve het podium. Dit zal worden opgelost via Jarre (die een podium van 

West-Vlaanderen kan huren).  

En er is nog nood aan een moderator. Dit zou het best een prof zijn die niet verankerd is aan 

zijn vakgroep zodat het panelgesprek goed geleid kan worden. Enkele mogelijkheden: De 

Waele, Pickavet, De Cooman, Thybault, Willem Taildeman, Jordi Castelein. 

Praeses 

De leden moeten een foto uploaden op hun profiel. Bob en Willem leren die dan uit het hoofd. Na 

drie weken zullen Bob en Willem in de hal van de Plateau staan en de namen op de gezichten 

proberen te plakken. Als ze missen dan krijgt het lid een traktatie.  

Sport 

De sport Kick-off is met 1 week verlaat. 

6)Algemeen 

Cultuur 

o Idee filmweek 

Er is het idee om opnieuw met de filmweken te starten. Het zal ofwel 3 dagen in dezelfde 

week zijn ofwel 3 opeenvolgende woensdagen. Dit houdt op zich niet veel risico’s in. Er zou 

wel voor iets extra moeten gezorgd worden om het aantrekkelijk te maken. Zo kan er 

misschien voor een popcorn machine gezorgd worden. 

 



o Idee speeddating met VLAK, VLK en VPPK  

Ze willen de bestaande speeddating uitbouwen met extra kringen zodat ze het in de 

therminal kunnen doen.  

Er zal eerst nagegaan worden wat zij verlangen. 

Cursus 

o Goedkeuren Timothy Huygens als medewerkers 

Timothy Huygens is goedgekeurd als medewerker 

o Taaldesign 

Taaldesign is een spellingscontrolerende site. Er wordt gevraagd om via VTK reclame te 

maken. De reclame bestaat vooral uit het in de aandacht brengen van de site. 

Het bestuur zal de vraag van de prof eens bekijken en de site eens controleren om te zien 

wat we ermee kunnen doen.  

Feest 

o Goedkeuren Dirk Hopmans als medewerker 

Dirk Hopmans is goedgekeurd als medewerker 

o Nieuw half-timecomité kiezen 

Matthias, Arnout, Stefanie, Gilles, Lies en Eva vormen het nieuwe half-timecomité 

o Nieuwe codex 

Er is een nieuwe codex die 9 euro kost. Niemand zal verplicht worden om een nieuwe codex 

aan te kopen. Het verschil met de oude codex is wel redelijk groot wat niet altijd handig is 

voor tijdens de cantussen. Wel wordt er gevraagd om niet elke keer te zagen tijdens de 

cantus dat er een verschil is want daar zullen de cantussen onder lijden. 

Praeses 

o Niels de bruycker goedkeuren als algemeen medewerker 

Niels De Bruycker is goedgekeurd als algemeen medewerker. Er zal wel nog gevraagd worden 

om eventueel medewerker te worden van een postje.   

PR & Externe 

o Stagefair 

Dit jaar zal de stagefair niet in de therminal doorgaan. Aangezien het UFO niet meer 

beschikbaar was, zal het dit jaar doorgaan in de oude practicumzalen van natuurkunde. 

Hierdoor zal de opbouw van de stagefair meer werk vergen, maar het eigenlijke plan moet 

nog worden bekeken. De practicumzaal is zeker groot genoeg aangezien we ook kunnen 

gebruik maken van de verschillende kleine zaaltjes die er op uitkomen.  

o Sponsoringcontract Pizza Hut 

Het sponsoringcontract houdt in dat alle leden een mooie korting krijgen op de medium 

pizza’s in ruil voor promotie. De korting is het hele jaar door te verkrijgen zowel voor online, 

telefonische of live bestelling, maar de bestelling moet wel worden afgehaald. Een medium 

pizza is hierdoor te verkrijgen aan een prijs van 5,95 euro en tot 70% korting op de duurste 

pizza. Dit moet goed gecommuniceerd worden naar de eerste jaars toe. Er zullen ook affiches 

worden uitgehangen. 



De actie geldt vanaf dat het contract getekend wordt. 

7) Varia 
o Bob: ToastMasters 

Ze hebben geen geld voor financiële steun. Er zijn wel kleine gestes mogelijk zoals 

bijvoorbeeld het verkrijgen van proefsessies voor praesidiumleden. Het druist in tegen 

bedrijven die geld betalen om zo’n sessies te mogen geven. Een geste van onze kant kan zijn 

om het in de manna te plaatsen, een tekstje van iemand die een sessie heeft bijgewoond in 

het civielke te plaatsen, reclame in civielke plaatsen. ToastMaster is namelijk vooral op zoek 

naar promotie, op welke manier ook.  

De sessies kosten 40 euro per semester. Je gaat zo vaak als je wilt.  

Het is een grote en internationale organisatie. Het lidgeld wordt in grote mate doorgestort 

naar de internationale organisatie. 

Het zou misschien wel mogelijk zijn om een sessie te krijgen enkel voor het praesidium zodat 

we niet in het vaarwater van de bedrijven komen.  

o Arnaut: vertrek  praesidiumweekend??  

Het vertrek zal in de late namiddag zijn (16u à 17u). 

Zwemgerief moet meegenomen worden. 

o Joachim: Kan iedereen kijken of hij/zij ping-pong palletjes heeft liggen thuis voor sport kick-

off. 

o Dorien 1: survey in het begin van het jaar opstellen??  

Dit zou dan een survey zijn om ideeën te krijgen en niet om te evalueren aangezien de vorige 

survey vrij nutteloos is. Het zou dan wel een korte moeten zijn.  

 

Om ideeën te verkrijgen kan je ook eens horen bij de medewerkers. 

Je zou er dan ook misschien iets moeten tegenoverstellen.  

Het is ook vrij kort op de vorige survey waardoor het aantal deelnemers misschien beperkt 

zal zijn en waardoor het voor buitenstaanders misschien vrij vreemd overkomt. De mening 

van een paar mensen kan natuurlijk ook al helpen aangezien het beter iets dan niets is. 

De vorige survey bevat wel informatie maar die is gewoon onoverzichtelijk. Het zou wel al 

een effect hebben als we die survey overzichtelijk maken. 

 

Via een stemming werd bepaald dat er meer voorstanders zijn voor een survey naar het 

einde van het semester toe. 

o Dorien 2: Probeer er op te letten dat er geen grote activiteit samenvalt met een presentatie 

van een bedrijf. Dit geldt in het algemeen ook trouwens: plaats geen twee activiteiten met 

dezelfde doelgroep op dezelfde dag. 

o Jonas 1: aanvragen om ook via de economie aan de parking te kunnen. 

o Jonas 2: scantool gebruiken voor elke activiteit! Bijvoorbeeld ook op de sport kick off… 

o Jonas 3: een verjaardagsfeestje binnen twee weken in de Twitch. De taart is al besteld 

o Willem: isolatiepanelen, tapijten, … voor de akoestiek in VTK Groen 

o Arnaut: Gelieve de post van FRiS aan het onthaal te laten liggen zodat de andere stuvers er 

ook aan kunnen. 

  



 


