
Praesidiumvergadering 5 

Zondag 21 oktober 2012 
 

 

 

 

 
Later: Willeke, Augustijn, Dorien 

Afwezig (verwittigd): Hanne, Lien 

GSM:  

 

1) Datum volgende PV 
Zondag 4 november 2012 (21:30) 

2) Mededeling van de voorzitter  

o Als er bestek gebruikt wordt uit de kastjes op de gang dan moet dat ook worden afgewassen. 

o Je laat ook best geen waardevolle spullen in die kastjes achter. 

o GSM’s mogen tijdens de vergadering helemaal niet gebruikt worden. 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 

Cultuur 

o Quiz 

De quiz zat qoed qua timing. 

Volgens sommigen waren de vragen redelijk moeilijk, maar anderen vonden het dan weer niet 

moeilijk. De quiz is altijd al van een redelijk hoog niveau geweest. 

Pieter Callebout merkte op dat er geen cinematickets waren voor de eerste 20 groepen. Dit jaar was 

er echter, zoals vorig jaar, geen sponsoring voor de quiz. Hierdoor was er ook geen budget voor extra 

cinematickets. Cultuur zal dit in het jaarverslag vermelden. Eventueel zou KVIV dit wel kunnen 

sponsoren. Michiel zal hiervoor informeren zodat dit naar volgend jaar toe al geregeld kan worden. 

 

Een algemene opmerking: Als iemand met de kar rijdt, zorg er dan ook voor dat die persoon 

teruggeraakt. Het was gelukkig niet ver voor Max. 

Feest 

o Provinciegoliarde 

De goliarde was goed. Er zijn wel iets minder leden gescand dan bij andere goliardes. 

o Schachtengoliarde 

Er was super veel volk en het was zeker geslaagd. 



o Voordoop 

De voordoop was zeer plezant. 

Er zou ook nog eens moeten nagedacht worden over het systeem van te dure schachten. Het was 

wel al wat goedkoper dan vorig jaar. Het is ook zeer moeilijk om hiervoor een waterdicht systeem te 

zoeken.  

Er wordt toch maar weinig geld door verdiend en dan nog op de kap van de schachten, die het voor 

hun meesters moeten terugverdienen. 

Recruitment 

o infosessie CV-schrijven 

Er was een grote opkomst van zowel eerste als tweede masters. 

De presentatie zou wel iets uitgebreider mogen zijn in vergelijking met vorig jaar. Recruitment had 

wel gevraagd om de presentatie door te sturen zodat er feedback kon gegeven worden, maar dat is 

niet gebeurd. De presentie was kort en oppervlakkig, er werd niet diep ingegaan op de verschillende 

puntjes. 

Er waren te veel broodjes besteld. 

Er zal feedback gegeven worden op de feedback sessie van CV-schrijven  

Bob: Waarom niet kunnen we de receptie niet voor auditorium A doen? Je staat gemakkelijk achter 

een hoekje bij de receptie aan de ruimtefiguren. In het algemeen zien er  echter niet veel 

praesidiumleden hier een probleem in.  

Web 

o Rad Race  

Er waren er 4 studenten ingeschreven, maar eentje is niet komen opdagen. 

Er zijn vaten verdiend geweest, maar we moeten het wel zelf gaan halen.  Daarenboven kunnen we 

enkel Stella vaten aanvaarden want dat zijn de enige vaten die we kunnen doorverkopen aan de 

Porters. Langs de andere kant kunnen we wel iets doen met 3 vaten. Een tap kost 50 euro. 

Praeses en Vice 

o Get to know you  

Het was een success! Er was wel te veel begroot voor dit event. De reacties waren zeer tof. In totaal 

zijn er zo’n 50 studenten gepasseerd. Zeker een aanrader voor volgend jaar! 

Sport 

o Bierbowling 1 

De bierbowling was goed. De schachten hebben de tap bediend. 

o Oefenmatch veldvoetbal 

De oefenmatch was tegen VLK. We zijn eerst op voorsprong gekomen met 1-0, maar nadien hebben 

we 9 goals tegen gekregen. Het team van VLK was aangevuld met eerste bachelors terwijl ons team 

veel gewisseld heeft. Voor de volgende match zijn de beste spelers geselecteerd en is er ook een 

goede opstelling. Er is dus een betere  voorbereiding. 

o Oefenmatch volleybal 

De oefenmatch is goed verlopen. We hebben wel enkel met 4 tegen 4 kunnen spelen. Er werd 

gemengd gespeeld en er waren veel eerste bachelors aanwezig. De meeste studenten die 

gecontacteerd werden, willen enkel voor de echte matchen spelen. De opkomst van de plateau-

studenten was wel groot. 



o Oefenmatch basketbal 

Normaal komt er geen oefenmatch. De ex-sportpraesessen zijn het daar echter niet mee eens. Zo’n 

oefenmatch kost niet veel geld. Er komt trouwens ook veel volk op af en zo kan je vooraf een A en B 

ploeg samenstellen. 

5) Komende activiteiten  

Feest 

o Openingsfuif 

In totaal zijn er 550 kaarten verkocht in voorverkoop. Er zal nog eens goed reclame gemaakt worden 

voor de komende twee dagen. 

De affiches waren een week later dan verwacht. Het is belangrijk om ’s avonds als laatste te plakken 

zodat iedereen ’s ochtends met de fiets de affiches ziet. 

De tickets zijn eigenlijk ook redelijk duur. Het zou misschien ook mogelijk zijn om de openingsfuif 

goedkoper te maken. En dan de lentefuif duurder te maken aangezien dat die fuif gemakkelijk vol 

geraakt door de bieracties. 

Er zal ook nog veel verkocht worden via het praesidium. 

o foute goliarde 

Er zal foute muziek gedraaid worden en iedereen die verkleed komt, krijgt een extra bonnetje 

o doop(cantus) 

Morgen worden er inkopen gedaan . Er zal ook nog eens gemaild naar de meesters voor de 

strafdoop. Er is gerief uit het kastje op de gang gehaald. De look en de vissaus zijn verdwenen. 

Sport 

o Jeneverloop 

Sport heeft nog een chauffeur nodig om achter de jenever te gaan. Het kan samen met de 

doopinkopen gedaan worden. 

o 24-urenloop Leuven 

Deze valt samen met de openingsfuif (woensdag) waardoor het moeilijk te combineren is. We zullen 

daarom ’s ochtends gaan want dan heeft Leuven ook het meeste lopers nodig. We doen ons best om 

nog zo veel mogelijke lopers mee te krijgen. 

6)Algemeen 
Cultuur 

o Speeddating: datum 

Samen met VLK, VLAK en VPPK. Dit zal doorgaan op 7/05. Het is wel dezelfde dag als de jobfair, maar 

de speeddating is toch maar ’s avonds. 

Pers 

o medewerker: Pieter Van Den Bossche 

Hij komt dit vlak voor de openingsfuif vragen. Wat hij nog zal doen voor pers, is het niet echt waardig 

om medewerker te worden.  

We kunnen hem ook na de openingsfuif medewerker maken aangezien hij nu nog niet echt iets 

gedaan heeft. Voor het medewerkersetentje in december kan hij nog geëvalueerd worden. 

Je mag dit duidelijk naar hem toe communiceren. 

  



Reis 

o Praagreis 

De inschrijvingen zijn zeer hard tegengevallen. Het reisbureau stelde nog iets anders voor. Zo kon er 

bijvoorbeeld ook met een kleiner busje vertrokken worden, maar dat kostte dan wel 500 euro per 

persoon. Of we konden meegaan met Eurolines, maar dan was het vertrek vroeger en de aankomst 

later dan eerder gepland. De laatste optie werd voorgesteld aan de studenten die zich hadden 

ingeschreven. Slechts twee van hen waren hiermee akkoord. De reis is afgelast.  

Er zal meer reclame gemaakt worden voor Schotland en Rome. Er zal maandag gebeld worden naar 

het reisbureau wat betreft het annuleren voor de Rome reis. Voor Rome wordt er wel gewerkt met 

vliegtuigtickets waardoor de prijs niet plots de hoogte in zal schieten.  

Er zijn 30 vliegtickets voor Rome gereserveerd. 

Matthias zal een mail naar het praesidium sturen om het programma voor Rome eens voor te leggen. 

Er zal hiervoor ook een mail naar BEST en IAESTE gestuurd worden. 

Op zich waren 15 inschrijvingen niet weinig voor een beginnende activiteit. Het is een goede les om 

kleiner te beginnen voor zo’n activiteiten.  

o Schotland 

Dit zou een trektocht worden. Matthias is op zoek naar mensen met trek- en scoutservaring. De reis 

zou de 1ste week van de paasvakantie doorgaan en zou in totaal 5 dagen duren.  

Er was aan tenten gedacht en ergens in het midden dan een vaste slaapplaats om alles te laten 

drogen. 

Matthias zal Joker aanschrijven om tenten te kopen. Eventueel kan ook de kar mee zodat er grote 

legertenten mee kunnen. Je ligt dan ook allemaal gezellig in 1 tent. 

Deze reis moet beperkt blijven qua inschrijvingen want met te veel volk stappen is ook niet handig. 

Timothy en Jonas hebben trek- en scoutservaring. 

Sport 

o Skireis 

De inschrijvingen staan open. In totaal zijn er 225 plaatsen beschikbaar. 

Er zullen 50 posters geleverd worden om in de plateau op te hangen. 

Het kotje van skireis op de website is wel belangrijk zodat iedereen die op de site komt meteen ziet 

dat er ook een skireis is. Nu moet je naar komende activiteiten kijken om de skireis te zien. Web zal 

daarom zorgen voor een banner aan de linkerkant. 

Milc Inc heeft zogezegd bevestigd. Van de andere DJ’s weten we nog niets. Er waren wel minstens 2 

DJ’s beloofd. Sport zal hiervoor nog eens bellen naar Snowblend.  

WEB & ICT 

o LOL-tornooi 

Web staat in contact met Jens van VGK. Ze waren super enthousiast om mee te helpen. Pieter VDB 

helpt daar ook aan mee. Het zal op 16/11 doorgaan in de therminal. 

Web heeft hiervoor geen budget nodig en FK gaat misschien een beker sponsoren. 

  



o LateX-les 

De les zal doorgaan op 5/11. Ward zal het weer uitleggen. 

7) Varia 
o Dooplinten (Matthias) 

Waarom dragen gedoopten hun lint niet vaker? Iedereen linkt de lintjes meteen  met het 

VEK. 

Praesidium draagt het niet vaak omdat je soms anders benaderd wordt als je een lint draagt. 

Als het praesidium het niet draagt dan wordt dat ook niet aangemoedigd voor de gedoopten. 

We zouden dit wel kunnen aanmoedigen voor activiteiten waarop het praesidium het ook 

draagt. 

We zouden ook schilden kunnen aanbieden om aan hun kiel te hangen. Secrataris zoekt de 

prijs op en vraagt de offerte voor een aantal schilden. 

o Radio VTKar: deze moet 12u aanstaan om te resetten. Willem zal de kar dus ’s avonds naar 

de garage brengen. 

o Champagneweekend 

Al verschillende mensen zouden liever iets anders doen. Je zit veel in de auto en uiteindelijk 

drink je daar enkel champagne en het is vrij duur en volledig zelf te betalen. Er zal gezocht 

worden naar een ander praesidiumweekend.  

o Ellen Cleempunt wil medewerker PR & Externe worden: Het is een archie wat handig is voor 

archiefair. Goedgekeurd. 

o IAESTE medewerkers zullen volgende PV goedgekeurd worden. 

o Onderwijsevaluatie 

Iedereen moet de onderwijsevaluatie invullen! Fris geeft een gratis vat als 50% van de 

studenten het heeft ingevuld. Iedereen krijgt sowieso ook een stuk chocolade. 

De mail die de UGent stuurt naar de studenten om de onderwijsevaluatie in te vullen is niet 

echt uitnodigend. Op dit moment zijn er veel mails van de UGent. Misschien moet dit ook 

gemeld worden want anders worden die mails niet meer gelezen. 

o KVAV lint van Arnout tijdens de goliarde? Zolang Arnout het niet tezamen draagt of tijdens 

een shift is het ok. We zijn als VTK geen politieke kring en kunnen ons daar dan ook niet mee 

associëren. De clubavonden vallen nu toevallig samen en daar kan Arnout niets aan doen. Op 

zich zou dat dus geen probleem zijn, maar Arnout zal dit niet meer doen. 

o  Jef is medewerker van pers, lustrum en hoeft dus niet officieel medewerker te worden van 

recruitment. 

o Pers heeft een poll over politiek opgesteld voor het volgende civielke. Ze vragen om dit in te 

vullen en er ook reclame voor te maken. 

o IE-net 

IE-net is een overkoepelende organisatie van KVIV, industriële ingenieurs, VLK,… Ze hebben 

een mail gestuurd naar de UGent adressen. Het is vreemd dat de UGent hier een platform 

voor vormt. Michiel zal  hiervoor eens bij KVIV informeren maar vreest dat het boven ons 

hoofd gebeurt. Het is nogal verwarrend voor de leden van VTK. 

o Opkuis blauw 

Er staat altijd veel drank open op de kast van VTK Blauw. Deze flessen zijn meestal echt nog 

goed vol. De regel is om de datum van openen er op te schrijven of om de geopende flessen 



mee naar kot te nemen. Diegene die kuisweek heeft, gooit het weg als het meer dan een 

week open is. 

o Album op facebook  

Foto’s op facebook plaatsen heeft als gevolg dat de foto’s eigendom worden van facebook 

zelf. Daarenboven willen sommige leden geen zatte foto’s op facebook hebben staan. Je 

moet de foto’s voor facebook dus goed selecteren. Het beste is om gewoon een aantal 

algemene foto’s van een activiteit op facebook te plaatsen met daarbij de link naar de 

website van VTK.  

o Justine zal haar lintenoverdracht krijgen tijdens de eerstvolgende cantus. 

o Voor de opnames van de Kruitfabriek waren er 20 studenten beloofd, maar momenteel zijn 

er maar 11 studenten ingeschreven. Maak hier dus nog een beetje reclame voor!  

o Er zal woensdag voor de VLAK fuif een vat gegeven worden voor het VEK 

o De Vooruit vraagt om hun deals te delen via onze site. We krijgen er wel niets voor terug. We 

kunnen dit sowieso wel op faebook doen, want dat zit niet bij de contracten van de andere 

bedrijven. Dus zou De Vooruit wel hun deals kunnen posten op onze facebookpagina.  

o Er zitten muizen in de kasten van 3.15. Leg dus best niets op de onderste schap. Er zou 

moeten gekeken worden voor magneetjes zodat de kasten deftig sluiten. 

o Praeses van de geschiedenis heeft ons uitgenodigd om eens naar een cantus te komen. Er 

werd wel gevraagd om vooraf te mailen.  

 

 


