Praesidium vergadering 1
Donderdag 9 mei 2018

Aanwezig: Dieter, Hannes, Kaat, Karel, Silas, Xander, Elisabeth, Brecht, Bavo, Valerie, Thijs, Thomas
V, Floris, Dario, Lisa, Thomas L, Stef, Lindert, Teun, Pieter-jan, Arnaud, Lauranne, Eline, Iris, Fran,
Nico, Sam, Maarten, Maxim, Ruben, Josephine, Viktor
Te laat (verwittigd):
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Jan, Margot,Arent, Marija
Afwezig niet verwittigd:

1) Datum volgende PV en AV
Maandag 01/07/2019 (AV + PV)

2) Mededeling van de voorzitter
Welkom op de praesidium vergadering van het beste praesidium in Gent!
Goedkeuring DLK Thomas Lissens (Unaniem goedgekeurd)

3) Regels en afspraken
●

●

●
●
●

●

Verschil PV-AV:
PV (PraesidiumVergadering) elke 2 weken. Puntjes doorsturen naar Communicatie.
Gestructureerd zodat alles vlot gaat en we daarna een pintje kunnen gaan nuttigen. PV’s
zijn toegankelijk voor alle VTK leden, maar enkel het praesidium heeft stemrecht. AV
(Algemene Vergadering) dient vooral voor bijvoorbeeld besluiten ivm de statuten,
begroting. Minstens 8 dagen op voorhand aangevraagd. Een AV is gesloten, enkel
praesidiumleden mogen aanwezig zijn.
Vingerregels:
- 1 vinger: een nieuw onderwerp starten
- 2 vingers: antwoorden op iemand
- pink: technische vraag, praktisch (wc gaan, pintje)
- 3 vingers swipen: te traag
- Middelvinger naar boven en beneden: luider en stiller
- b : bullshit
Geen gsm of laptop tijdens vergaderingen
Maximaal 2 opeenvolgende keren afwezig afwezig anders word je volgens de statuten
automatisch als ontslagnemend beschouwd.
Niet te laat komen. Afwezigheid op voorhand laten weten bij Praeses&Vice of
communicatie, alsook de reden waarom. Indien dit niet gebeurd is, boete van 5 euro per
keer. Unaniem goedgekeurd. Deze boetes zijn sponsoring voor hapjes en drank tijdens de
laatste vergadering volgend jaar.
Lokalen
- groen: vergaderen, stille ruimte
- blauw: clublokaal, hou het netjes!
- rood: opslagplaats voor grote evenementen
- 3.15: opslagplaats, enkel voor logistiek, altijd op voorhand aan logistiek laten weten
indien men materiaal nodig heeft

●

●

●
●

●

- archief: opslagplaats voor grotere materialen
- Reserveren? Via Google Calendar
- PROPER!
Auto: VTKar
- in Therminal geparkeerd
- kartest bij Hannes
- voorwaarde: 1 jaar rijbewijs + contract tekenen
- reserveren via Google Calendar
Verplichtingen praesidiumleden
- 3 verplichte delta shiften: Hannes en Karel zullen deze opdelen maar er kan
onderling gewisseld worden. De shift begint om 12 uur en je eindigt als laatste
tenzij de Deltaan anders aangeeft.
- 1 verplichte afbraakshift op grote evenementen. Je dient hierop nuchter te zijn. Je
wordt verwacht om verantwoordelijk te zijn op elke grote activiteit, zodat je altijd
kan helpen waar nodig. Je wordt verwacht om 2 shiften te doen op grote
evenementen.
- kuisweken: 3 mensen per week (vegen, stofzuigen,..)
Actief stemmen medewerkers: Je kan iedereen toevoegen als medewerker. Een goede
medewerker kan actief gestemd worden op de volgende PV, je moet dit doorsturen als
puntje. Actieve medewerker zijn heeft allerlei voordelen (etentjes, gratis vooruitfuiven,…).
Communicatie
- instagram, facebook
- verslagen vergaderingen
- helpen bij promo’s, filmpjes, brainstormen
- Manna’s en Civielkes
Logistiek
- beheren materiaal. Je moet op voorhand je materiaal vragen aan logistiek voor een
activiteit. Er moet goed worden nagedacht over het nodige materiaal.

4) Posten
Vice:
●

Komende activiteiten:
○ Overdrachts- etentje en cantus (28/06): dag voor driedaagse. Samen met nieuw en
oud praesidium. Linten worden overgedragen. Ervoor is er nog een etentje samen
met iedereen. Het zal een toffe emotionele cantus worden.
○ Driedaagse (29/06-01/07): het is een heel chille activiteit. Ook de shiften zijn heel
chill. Het is ook de 1ste teambuilding met het nieuw praesidium.
○ Teambuilding (01/07): Dit is een leuke dag met enkel praesidium. Aansluitend is er
PV + AV. Je kan nog eens blijven slapen, dinsdagochtend vertrekken we naar huis.
○

Praesidiumweekend (18/10-21/10): Heel toffe teambuilding. De locatie is een
verrassing.

Interne
●
●

Mail sturen middelbare scholen: reclame maken voor bach launch. Laatstejaars aanspreken.
Praesidium moet naar hun oude middelbare school sturen.
REMINDER: zeker Bach launch vrijhouden (16/09-18/09) : het moment dat 1ste jaars in
contact komen met praesidium, een hoog percentage van bach launchers die doorstromen
naar initiatie dopen en verdere

BEST
● Komende activiteiten:
○ Closure Weekend (30/06-01/07): afsluiter BEST, evalueren van het afgelopen jaar
○ Summer Course (03/07-12/07): In Sint-Denijs Westrem, er komen 24 studenten uit
heel Europa en 2 personen uit Canada. Heel deze periode zal BEST de kar nodig
hebben.

Feest
● Voorbije activiteiten:
○ drankspelletjesgoliarde: Het was plezant. Er is een vat gezet. Het volk is langzaam
toegekomen maar uiteindelijk nog veel volk.
● Komende activiteiten:
○ Project Delta 2.0: Close the books, niet enkel meer voor VTK mensen. Ze gaan de
cantuszaal omtoveren tot reefkeef via Swing. Voor de VTK leden zouden ze graag
iets persoonlijker doen (Kroegentocht). Dit is in samenwerking met Delta. Delta is
verantwoordelijk voor de gelijkvloers en feest voor de cantuszaal.
Schachtentemmer
doop kiescomité: de commilitones zullen volgende week een mailtje krijgen hierover. Ze
krijgen de kans om een motivatie door te sturen voor het doopcomité
Communicatie
●

Hoe maak ik een puntje? : Puntjes worden altijd doorgestuurd via het eerdere doorgestuurd
voorbeeld.
Penning
● inboeken: ALTIJD proberen een factuur vragen. Hoe alles moet, komt nog via mail. Vraag
zeker altijd een betalingsbewijs als je geen factuur kan krijgen.
● boekhouder: waarom? Om BTW af te trekken. Dat is zeer ingewikkeld.
● begrotingsAV: Voor jullie post moeten jullie goed uitdokteren hoeveel geld jullie gaan
uitgeven. Doe dat samen met jullie voorgangers. Mail over de AV volgt nog. Stuur de
begroting door naar penning, zij bekijken het en geven feedback. De begrotingen worden
meestal overlopen op Bach Launch. Er zullen in totaal 2 begrotings AV zijn
ICT
● werking site: in de praesidiumtools vindt men veel gegevens terug.
● werking site kapot: indien de site kapot is mail je best naar ict en web of stuur je hen een
bericht op messenger.
● mails: altijd je post in CC zetten, massa mails versturen via BCC en opletten bij het instellen
van de handtekening!
● infrastructuur blauw: je kan je inloggen op de pc’s in blauw via je minerva account. Het wifi
wachtwoord van blauw vindt men terug op de praesidium wiki. Er is een mogelijkheid om
te printen in blauw. De uitleg hiervan vindt men terug op de wiki. Dit kan enkel via wifi van
blauw. Als je iets afdrukt voor eigen gebruik, dien je dit aan te duiden via de printtool op de
site.
● mogelijkheid tot nummer aanpassen op site: je kan zelf kiezen of je je telefoonnummer
zichtbaar laat op de site
IAESTE
●

●

komende activeiten:
○ IAESTE Ghent Weekend (28/06-30/06): dit is een evenement waar de buitenlandse
stagiairs kennis maken met onze cultuur. We gaan bijvoorbeeld samen met hun naar
Copacobana.
○ Lopen rond de watersportbaan (zomervakantie): We zullen met de stagiairs lopen
rond de watersportbaan

5) Algemeen
Verkiezing 5e bestuurslid: Als bestuurder volg je alle mails op. Ze sturen reminders of feedback om
jullie en de activiteiten te verbeteren. Het 5e bestuurslid kan iedereen van het praesidium zijn. Ze
sturen nog een mailtje voor de kandidaturen en beslissen dan wie het wordt. Je zal niet enkel een
motivatiebrief sturen naar het huidig bestuur, maar ook een kleine alinea die naar alle
praesidiumleden gestuurd wordt. Er komt een anonieme google forms zodat iedereen zijn mening

over wie het moet worden gehoord wordt. Bestuur zal deze meningen in achting nemen bij hun
beslissing

6) Varia
○ overdracht regelen en laten weten aan praeses en vice wanneer deze zal plaatsvinden.
○ dlk met kleine letters op lint? -> besluit van toch grote letter te nemen want anders staat

er dik...(Thomas)
○ Waar is mijn schoen naartoe? (stef)

