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Afwezig (verwittigd): Mathieu 

 

1) Datum volgende PV en AV 
PV 4: 12 oktober 2014 

 

2) Mededeling van de voorzitter  
Ik wil graag iedereen bedanken die vandaag geholpen heeft op de kuisdag. Ook bedankt om 

de onthaaldag mee tot een goed einde te brengen. 

 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 

● Feest 

○ Onthaalnacht  

Er zijn ongeveer tien eerstejaars gepasseerd, die allemaal een bonnetje hebben 

gekregen voor een gratis drankje.  

Opmerking: één van de eerstejaars zat al om 20u in de Porter House, terwijl er nog 

niemand van Feest aanwezig was. Er wordt algemeen opgemerkt dat er normaal 

niemand zo vroeg komt en dat dit dus niet te voorzien was. Wel moet er steeds 

iemand van Feest aanwezig zijn vanaf het uur dat aangekondigd wordt op de site of 

op Facebook.   

Er waren voornamelijk praesidiumleden en hogerejaars, de nieuwe eerstejaars waren 

niet talrijk aanwezig. 

Opmerking: nog geen enkele eerstejaars zit in de VTK Gent groep. Hier moet nog aan 

gewerkt worden. 

 

● Interne 

○ Bach Launch 

BaLa was over het algemeen leuk. Interne geeft wel toe dat ze te laat het eten en de 

drank hadden besteld.  



Dit jaar is de traditionele quiz vervangen door jenevervoetbal. Het was heel tof, maar 

dit kwam vooral door de jenever en niet door het voetballen zelf.  Deze activiteit kan 

beter worden vervangen door een non-alcoholische activiteit. 

Opmerking: het is niet de bedoeling dat de eerstejaars de indruk krijgen dat alles bij 

onze kring om drank draait. 

Opmerking: er was redelijk weinig invulling aan de activiteiten. Dit moet naar volgend 

jaar toe beter doordacht worden. 

 

○ Onthaaldag 

Bij de archies is het in het begin een beetje uitgelopen, omdat de presentatie van de 

proffen langer heeft geduurd dan verwacht, waardoor de burgies ook later konden 

beginnen. Tijdens de rondleiding is dit ingehaald.  

Interne had gevraagd aan de archies om vanaf 17u in de rij te gaan staan om VTK lid 

te worden, maar ze zijn willekeurig tussen de verschillende groepen van de burgies 

gegaan. Dit was wel vervelend, omdat er zo zeer lange rijen waren bij de 

lidkaartenverkoop.  

Er moet volgend jaar beter en meer samengewerkt worden met De Loeiende Koe, 

want dit jaar waren er al heel wat archies voor VTK-Pi aan het wachten, terwijl de 

cursusverkoop nog niet begonnen was. 

Volgend jaar moet er in de planning van de archies een moment voorzien worden 

waarop de archies hun cursussen kunnen komen kopen en VTK lid kunnen worden. 

Dit jaar was dat niet voorzien, wat voor heel wat opstroppingen heeft gezorgd. 

Over het algemeen is de cursusverkoop wel heel snel verlopen. Rond 18u heeft 

cursus kunnen afsluiten. 

Archies zouden eventueel volgend jaar ook kunnen deelnemen aan ons stadsspel. 

DLK heeft zeer snel gedaan met zijn rondleiding, waarna de archies een hele tijd met 

hun vingers moeten draaien totdat de cursusverkoop kan aanvangen. 

Bij de registratie en lidkaartenverkoop is het opgevallen dat de groepen elkaar zeer 

snel opvolgden, waardoor er geen moment van rust was. Het zou beter zijn om 

enkele minuten rust tussen de verschillende groepen in te plannen. Zo kunnen ook 

eventuele problemen worden opgelost en leidt dit niet tot filevorming. 

Om de verschillende groepen uiteen te houden, is het misschien een goed idee om 

met een kleurcode te werken. Zo krijgt elke groep een bepaalde kleur en is het voor 

de begeleiders gemakkelijker om hun groep bijeen te houden. 

Volgens de PR van de faculteit (Leen) spreken ze elk jaar enige tijd voor de 

onthaaldag af om alles deftig te plannen. Gabor heeft gevraagd om volgend jaar 

Interne en DLK hierbij te betrekken. 

 

5) Komende activiteiten  
● Recruitment 

○ Kick-off 



Op dinsdag in de tweede week van het academiejaar is het recruitment kick-off. Er 

worden nog een viertal mensen gezocht die dan kunnen komen helpen in Kortrijk om 

panelen, geluidsinstallatie etc. te komen klaarzetten. De studenten komen daar toe 

om 16u, dus de personen die komen helpen, zullen wel vroeg moeten vertrekken 

vanuit Gent. Terugkomst wordt voorzien om 23u. Er is een walking dinner. 

Er is een sessie CV schrijven op 7/10, dit is misschien wel handig voor de 1ste 

masters. Er wordt gevraagd om de facebookgroepen van de 1ste masters te 

spammen, zodat er veel inschrijvingen zijn. 

 

● Feest 

○ Openingsgoliarde 22/9 

Dit is hetzelfde als de voorbije jaren. Er wordt wel gevraagd dat alle praesidiumleden 

hun lint te dragen. Feest vraagt dat alle praesidiumleden zo vaak mogelijk hun gezicht laten 

zien op de goliardes, dat kom beter over naar de leden toe. 

 

○ Openingscantus 23/9 

Er zijn al veel mensen ingeschreven, dus dit gaat een succes worden. Ook 

praesidiumleden moeten zich inschrijven, behalve als ze de tweede tempus pas 

toekomen. 

Opmerking: er hangt een gigantisch schild van de Hilok in de Twitch. Bij elk VTK-

feestje/cantus, moet dit bedekt zijn met een doek met ons schild op. We zullen er 

twee maken, aangezien dit doek er waarschijnlijk niet lang zal hangen. Aanstaande 

zondag wordt er geschilderd. 

 

○ Twitchfeestje 3 to be free 01/10 

De tweede week dinsdag is er een feestje gepland met een nieuw thema. Leden 

betalen 2 euro inkom leden, voor niet-leden is dit 3 euro. Het concept is als volgt: er 

zullen 3 vaten, 30 liter cocktails, 300 shotjes en 3000 hapjes gratis uitgedeeld 

worden. 

 

● Secretaris 

○ Lidkaartenverkoop 

Web & ICT heeft een presentatie gegeven waarin ze de registratietool van de 

lidkaartenverkoop hebben uitgelegd, zodat alle praesidiumleden shiften kunnen 

doen vanaf de eerste week. 

 

● Cultuur & Excursie 

○ Stadswandeling 

Dit is een nieuwe activiteit die plaatsvindt op de eerste donderdag van het 

academiejaar. Ingeschrevenen betalen een waarborg van 5 euro, die ze op de 

activiteit zelf terugkrijgen. Het is een begeleide wandeling met diverse proevertjes. 

 



○ Workshop graffiti spuiten 

Dit vindt plaats op de tweede donderdag van het academiejaar.  

 

● Vice 

○ Praesidiumweekend 

We kunnen er niet met de trein geraken. Er wordt gevraagd wie er met de auto kan 

rijden. Victor, Ernst, Baptiste en Seba thuis vragen of ze dat weekend de auto mogen 

gebruiken. Max vraagt dat iedereen het thuis eens navraagt.  

We kunnen tot maandag ter plaatse blijven. We houden ook rekening met de 

mensen die vroeger moeten vertrekken Interne bijvoorbeeld moet maandagochtend 

presentateren bij de eerstejaars, sommigen hebben eventueel verplichte lessen, etc. 

Stefanie gaat er nog voor rondmailen. 

Yentl zal niet meegaan, aangezien ze dan voor BEST in Duitsland moet zijn. 

 

● Sport 

○ Lopen rond de watersportbaan 

Dit begint de eerste maandag van het academiejaar weer. Sport vraagt of er posten 

zijn die het zien zitten om eens een speciale editie te doen: ‘lopen rond de 

watersportbaan met … ‘. Feest ziet dit wel zitten. 

Ook mensen die niet zo goed kunnen lopen, mogen deelnemen. Dit wordt geregeld 

door verschillende groepen te maken, met verschillende niveaus.  

Sport zegt dat als je niet zo goed kan lopen, je dan best de eerste week al komt, zo 

kunnen er groepjes gevormd worden en kunnen de groepsgenoten elkaar aansporen 

om elke week te komen lopen. 

Bij Sport valt niemand uit de boot. Je mag zelfs koprollen rond de watersportbaan als 

je wilt. 

 

○ Wakeboarden 

Dit staat volgende week donderdag op de planning. Er zijn nu nog 5 plaatsen vrij. Het 

is maar 20 euro. Als je het zelf wilt doen, betaal je er minstens 50 euro voor. 

 

○ Oefenmatch veldvoetbal 

Op de tweede donderdag van het academiejaar vinden er selecties plaats voor het 

IFK.  

 

○ Sport Kick-off 

 

Op woensdag 1 oktober vindt de Sport Kick-off plaats voor de Plateau. Sport zorgt 

voor een rodeostier en Redbull zorgt voor de nodige muziek.  

 

● Interne 

○ Onthaalontbijt 



De boterkoeken zijn al besteld en de drank zal uit 3.15 gehaald worden. Interne is 

nog op zoek naar een chauffeur om het eten op te gaan halen bij het Stokbroodje en 

naar iemand die het ziet zitten om mee te helpen bij het uitdelen van de 

boterkoeken. 

  

○ PeMe-avond 

De Peter-Meteravond vindt dit jaar in de Therminal plaats. Er zal een nieuw concept 

worden uitgewerkt. Ze willen proberen om ervoor te zorgen dat de interesses van de 

peters en petekindjes overeen komen.  

 

 

6)Algemeen 

● Goedkeuren medewerkers 

○ Cursus: Jacob Vandererfven: unaniem goedgekeurd 

○ FRiS: Thomas Mertens: unaniem goedgekeurd 

 

Opmerking: we vrezen dat we medewerkers gaan verliezen, als we een verplichte 

afbraakshift opleggen. We kunnen wel extra bonnetjes geven voor de goliarde, als ze 

zo’n shift doen.  

We moeten dan mss wel onszelf meer verplichte afbraakshiften geven. 

Misschien moeten we de voordelen van het medewerkersschap nog een beetje 

promoten. Interne kan dit wel zeggen bij de tweedejaars.  

Voorlopig heeft Feest maar 4 medewerkers, dit is heel weinig. Deze medewerkers 

zouden wel niet afhaken bij een verplichte afbraakshift. Er worden wel sowieso nog 

meer medewerkers gezocht.  

We kunnen eventueel bij elk evenement nog eens vermelden wat de voordelen zijn. 

Je moet medewerkers kunnen vertrouwen, zeker bij Feest, omdat er veel geld mee 

gemoeid is. 

Er wordt gesuggereerd om een infomoment te plannen voor medewerkers.  

 

● Cursus 

○  Platform voor 2de handsboeken 

Zo kunnen studenten vrijwillig en extern hun boeken doorverkopen. Er wordt 

opgemerkt dat er al gigantisch veel sites die dit doen. Het zijn maar een paar mensen 

die dit gevraagd hebben. Als er dan problemen zijn met die boeken, komen ze bij ons 

klagen. Het is ook geen goede reclame voor onszelf. We moeten het niet 

tegenwerken, maar ook niet promoten. 

 

○  Survey voor nieuw systeem met prijzen 

Dit is feedback voor ons nieuw online cursusbestelsysteem. Het zal gelinkt aan 

prijzen, om wat respons te krijgen. Het surveysysteem op de site werkt, maar is niet 



zo mooi. Stefanie suggereert dat Mathieu zich daarmee kan bezighouden. We 

kunnen een VTK trui geven als prijs. 

 

● FRiS 

○ Onderwijsevaluaties 

In de tweede week van het academiejaar starten de onderwijsevaluaties weer. FRiS 

gaat weer chocolade uitdelen en overal spammen. Ze krijgen voorlopig enkel de 

ugent-mailadressen. Ze willen via Web & ICTook toegang krijgen tot de persoonlijke 

mailadressen, aangezien deze mailadressen waarschijnlijk vaker gecontroleerd 

worden. 

 

 

7) Varia 

● Geld/kassa ver genoeg op voorhand aanvragen 

Probeer dit een week op voorhand aan te vragen.  

 

● Correspondentie mails 

Probeer per topic 1 contactpersoon te hebben. Vooral voor bedrijven is dit handig.  

Stuur niet per ongeluk voorgaande gesprekken door naar mensen die er niets mee te maken 

hebben! 

 

● Ideetjes voor Got-IT? 

Dit zijn voornamelijk gesprekken en bedrijfspresentaties, maar tussendoor organiseren ze 

ook een activiteit van ongeveer een uur. Vorig jaar was dit een film, maar daarbij valt 

iedereen in slaap. Het budget bedraagt 700 euro. 

Er wordt gesuggereerd om een casinospel uit te werken. Wout werkt toevallig voor een 

bedrijf die dergelijke zaken organiseert. 

 

● Vtk wiki private (en Noteble) 

Twee jaar geleden heeft het toenmalige praesidium bepaald dat de VTK Wiki enkel voor 

leden zou moeten zijn. Dit is echter afschrikkend. Aangezien het studiemateriaal is, zijn 

sommigen van mening dat het voor iedereen van de faculteit toegankelijk zou moeten zijn. 

Indien we het zouden afsluiten, zou dit misschien wel extra leden aantrekken, maar dit heeft 

volgens sommigen niet veel nut.  

Er wordt voorgesteld dat men enkel een member account nodig heeft om aan de bestanden 

te geraken. Op deze manier moet men niet per se VTK lid zijn, ze dienen zich enkel te 

registreren op de site. Over dit laatste wordt gestemd en het wordt goedgekeurd. 

Noteble zal langzaamaan worden ingevoerd. 

Opmerking: bij heel wat vakken staan er bijna geen bestanden, vul dit zo veel mogelijk aan. 

Kijk ook eens of alle vakken nog correct zijn. 

 



● Nieuw naambord voor VTK Groen 

We zijn het bord niet tegengekomen op de kuisdag. Arnout, Arthur en Gilles weten 

misschien waar dit gebleven is en zullen hierover gecontacteerd worden. 

 

● 3.15 gebruik 

Telkens wanneer je iets uit 3.15 haalt of in 3.15 zet, stuur je een mail naar penning. Zoek de 

prijs op (collivery) en vermeld dit eveneens in de mail.  

Als je ziet dat er iets vervallen is, doe dit dan weg en stuur ook een mailtje naar penning. 

 

● Inboeken 

Dit is analoog aan de voorbije jaren. Nu komt er bij het inboeken een papier uit de printer, 

dat later naar onze boekhouder gaat. Het aankoopbewijs dient op dit papier geniet te 

worden (onder de tekst) en men plaatst zijn handtekening bij op dit blad. Tot slot steken we 

het blad in de penningbus.  

 

● Yolokolom 

Dit moeten gewone drankblikken zijn. Wanneer het formaat van een blik lichtjes verschilt 

van het normale formaat, zal de machine blokkeren. Er worden geen blikken met erwten 

ingestoken.  

 

● Bestellingen 

Alle bestellingen bij de brouwer en bij het Stokbroodje gaan steeds via Victor.  

 

● Beloning medewerkers 

Er wordt voorgesteld dat de drie medewerkers die de meeste shiften gedaan hebben, 

beloond kunnen worden door ze gratis naar het galabaldiner te laten gaan. Aangezien dat er 

nog veel activiteiten na het galabal komen, is dit niet ideaal. Het is wel een goed idee om 

deze medewerkers te belonen, maar er moet een andere prijs voorzien worden. 

Elke post brengt een bepaalde medewerker naar voren en dan beslissen we gezamenlijk wie 

de beste medewerker is. 

Misschien moeten we een puntensysteem invoeren, zodat niet elke medewerker 

bijvoorbeeld 2 à 3 shiften moet doen, maar een aantal punten moet halen. Shiften later op 

de avond zijn meer punten waard, dan dezelfde shift die vroeger valt. 

Dit is misschien eerlijker, omdat de medewerkers steeds slechte shiften krijgen en wij de 

goede. Het praesidium is het gewoon om vaker mails na te kijken dan de medewerkers. We 

kunnen eventueel op voorhand aankondigen wanneer de shiftenlijst opengesteld wordt, dan 

zullen de inschrijvingen eerlijk voorlopen. Dit mag dan wel niet tijdens een activiteit zijn.  

 

● Rood 

Loop er eens binnen en kijk er rond, dan weet je waar alles staat. Zo kan je de kasten 

gebruiken i.p.v. alles gewoon op de grond te zetten. 


