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1) Datum volgende PV en AV  
 
- BegrotingsAV (AV 2): donderdag 18 september 2008 
- PV 3: Zondag 21 september 2008 
 
2) Mededeling van de voorzitter  
 
 

3) Regels & Afspraken 
  
• Kar 
 
Sven wordt karverantwoordelijke. 
 
• Foto’s activiteiten 
 
Oproep om zo snel mogelijk foto’s up te loaden na een activiteit. 
 
• Jaarverslagen 
 
Indien je deze nog niet zou ontvangen hebben, dring wat aan bij je 
voorganger(s). Lees ze dan ook aandachtig. Ga ook eens te rade op de wiki. 
 
• Onkostennota 
 
Zal op de begrotingsAV eens gedemonstreerd worden. 
 



• Foon vs. Skype 
 
- Skype: geen 0 draaien voor telefoonnummer  beter voor vaste lijnen, nl. 
enkel connectiekosten 
- Foon: wel 0 draaien voor telefoonnummer  beter voor GSM nummers en 
voor interne telefoongesprekken (hierbij moet je enkel vier laatste cijfers 
draaien, bv. 09 264 xx xx) 
 
4) Voorbije activiteiten  
 
Vice 
• VTK-weekend 
 
Heel geslaagd. 
 
Algemeen 
• Close The Books + BBQ 
 
Op voorhand afspreken wie dit op zich neemt, om het debacle van dit jaar te 
vermijden. 
 
5) Komende activiteiten  
  
Feest 
• Proclamatiefuif 
 
Merci om alle shiften in te vullen. Gratis vat om 22u30. 
 

6) Algemeen  
  
Algemeen 
• Kilometervergoeding 
 
Verhoging naar € 0.25 per kilometer.  
 

 Stemming: 0 tegen, 0 onthouding, 24 voor  goedgekeurd 
 
• Bakken als straf 
 
Voorstel van Thomas om een bak als straf op een PV of AV te vervangen door 
een financiële vergoeding van € 5, onmiddellijk te innen. Op het einde van het 
jaar kunnen we daar dan iets leuks mee doen. Petra zal een mooie spaarpot 
voorzien tegen de volgende PV. 
Straffen worden uitgedeeld voor: GSM-gerinkel, te laat komen, afwezigheid 
niet persoonlijk meedelen aan de secretaris, lint aan verkeerde kant dragen. 



• Logistiek 
 
Chris wil zich engageren om de taak van logistiek verantwoordelijke op zich te 
nemen, mits af en toe wat hulp van anderen. Zal alvast een doodle opstellen 
om een werkweek in de vakantie te plannen. 
 
Cultuur 
• Milk Inc / Night of the Proms 
 
Cultuur zou graag het optreden van Milk Inc op 3 oktober bijwonen en 1 bus van 
50 personen willen inleggen. De kostprijs bedraagt € 25 per ticket. Night of the 
Proms zouden ze dan zeker laten vallen. Misschien valt dit al te promoten op 
de Bach Launch. Er zouden alvast een stuk of 10 praesidiumleden meegaan. 
 
• Clouseau 
 
Clouseau op 12 december ipv 5 december, omwille van galabal. 
 
• Barcelonareis 
 
De kostprijs zou neerkomen op € 200 per lid. VTK betaalt avondeten, € 30 per 
persoon. Mogelijke data zijn 22 november ofwel tijdens de paasvakantie. 7 
dagen op voorhand reserveren is voldoende voor de luchtvaartmaatschappij. 
Max. 40 à 50 personen kunnen meegaan. Paasvakantie lijkt het veiligst, zodat 
in het eerste semester kan nagegaan worden hoeveel geïnteresseerden er zijn. 
 
• ParkPop 
 
Meer zin om een soort vrij podium te organiseren in een zaaltje, bv. Café 
Vooruit, in het eerste semester, omdat de Barcelonareis voor veel extra werk 
zorgt in het tweede semester. Met een bijhorende jury en prijs.  
 
Cursus 
• Nieuwe bureaustoel + barkruk 
 
Secretaris zal daarvoor zorgen. Op de site van Bruneau kan cursus een model 
naar wens uitkiezen. 
 
• Boekenopkoop 
 
Kassa graag tegen aanstaande donderdag 14u van Penning. 
 
• Nieuwe printer 
 
De oude is versleten. Cursus zal zelf eens wat prijzen vergelijken. 
 



• Folder 
 
Folder om naar proffen te versturen ipv enkel mail te versturen, om hen te 
overtuigen hun cursussen/boeken door ons te laten verdelen. Komt 
professioneler over. Binnen 1 à 2 weken zal Cursus daarvoor eens samenzitten 
met Pers. Daarvoor hebben ze wel wat geld nodig. 
 
Externe 
• Kroegentocht(en) 
 
Chris is geen voorstander van 2 kroegentochten, maar een andere activiteit in 
een andere studentenstad is ook een mogelijkheid, bv. een cantus in Leuven 
naast een kroegentocht in Antwerpen. 
 
• KTV 
 
De bedoeling is om enkele filmpjes te maken ter promotie van grote 
activiteiten en die dan te tonen op de site en op de TV.  Ook het concept 
‘Hallo televisie’ (cfr. In De Gloria) kan toegepast worden, waarbij een 
vliegende reporter binnenvalt in het huis of kot van een praesidiumlid. 
 
Feest 
• Galabal 
 
Dit zal plaatsvinden op vrijdag 5 december. Er zijn 2 opties, nl. de 
Eskimofabriek en het Godshuis. Het budget hangt samen met de keuze van de 
locatie. 
 
- Eskimofabriek: 1 grote fuifzaal, 1 lounge, 1 ruimte voor diner 
- Godshuis: 1 extra zaal t.o.v. vorig jaar 
 
Het Godshuis rekent een totaalprijs voor alle zalen, er is niet veel werk aan, 
maar wel ver en niet echt Alexander zijn droom. Voor de Eskimofabriek zal 
minstens hetzelfde budget als vorig jaar nodig zijn, wellicht nog iets meer. 
 
Vorig jaar veel goede commentaren, maar ook slechte. Dat was ook zo 2 jaar 
geleden bij de Eskimofabriek, uiteindelijk hebben we voor het Godshuis 
gekozen omdat Feest daar absoluut voorstander van was. We moeten wel 
opletten dat het niet teveel een fuif wordt, wat een voordeel oplevert voor het 
Godshuis. 
 
Op allebei werd reeds een optie genomen. Een beslissing dient binnen de twee 
weken genomen te worden. Feest zal nog wat verder onderzoeken hoeveel de 
kosten precies zouden bedragen indien voor de Eskimofabriek zou gekozen 
worden, maar zou graag al eens de voorkeur van het praesidium te weten 
komen. 



 
 Stemming: 9 Eskimofabriek, 14 Godshuis, 1 onthouding  

voorkeur voor Godshuis 
 
Maar er is wel een neiging om rekening te houden met de voorkeur van Feest. 
 

 Stemming: 20 Eskimofabriek, 0 Godshuis, 4 onthouding  
voorkeur voor Eskimofabriek 

 
Conclusie: Er zal wellicht gekozen worden voor de Eskimofabriek, tenzij deze 
optie te duur zou uitvallen. 
 
• Nacht van de Ski 
 
Dit is een Mini-Bierfest in de Oktoberhallen in Wieze op vrijdag 10 oktober. Het 
is € 20 voor toegangskaart van 19u tot 3 à 4 u, een halve liter bier en bierpot 
inbegrepen. Feest zou voor iedereen een Lederhosen willen kopen voor  
€ 15, met gratis logo op Tirolerpakje, om zo het groepsgevoel aan te 
zwengelen. Er wordt een gratis bus ingelegd door de organisatie vanaf 50 
mensen en er mag per 10 mensen 1 persoon gratis binnen. Het is € 3 per extra 
halve liter. Zaterdag is de topdag, met bekende DJ’s uit het milieu, maar 
vrijdag is ook goed. 
Conclusie: Max. € 20 per persoon bijleggen door VTK, max. kostprijs per lid € 
20. Feest onderzoekt alvast of er nog iets van de prijs kan afgedaan worden. 
 
• Cantussen 
 
Data en zalen reeds vastgelegd, alsook doopperiode. 
 
1e semester:  
- 30/09: openingscantus (Frontline) 
- 21/10: voordoop+schachtenverkoop (Frontline) 
- 31/10: einde doopperiode 
- 05/11: doopcantus (Frontline) 
- 18/11: cantus (Twieoo) 
- 09/12: Sinterklaascantus (Ad Fundum) 
2e semester 
- 18/02: cantus 
- 24/03: cantus 
- 14/05: cantus 
 



Penning 
• Bedrijfsoplossing GSM abonnementen 
 
Een 15-tal mensen hebben blijkbaar de vrijheid om over te stappen. Vincent 
zal nu verder de voordelen van deze mogelijkheid onderzoeken. 
 
• Legaliteit 
 
In feite is VTK BTW-plichtig, omdat we aan bepaalde criteria voldoen. Dit zal 
gevolgen hebben voor de opstelling van de facturen e.d. Meer info tegen de 
begrotingsAV. 
 
• BegrotingsAV 
 
Een week voor de begrotingsAV zal iedereen zijn eigen begroting naar Penning 
moeten sturen. Pieterjan en penning zullen ze dan op voorhand al eens 
bekijken, om problemen te vermijden en eventuele bijkomende duiding te 
vragen. 
 
Sport 
• Kick-Off 
 
Zal plaatsvinden in de tweede week van het eerste semester. Sport heeft 
gekozen voor ‘zorbing’ in de Guinardstraat. De kostprijs bedraagt in totaal € 
5025 incl. transport bij Benji-Fun. Wel mogelijkheid om te besparen op de bal 
zelf door deze bij een andere firma te huren. Indien de Plateaustraat niet mag 
afgesloten worden, is er een alternatief voorzien. Het concept wordt alvast 
verder uitgewerkt en een aanvraag zal ingediend worden bij Stad Gent. 
 

7) Varia  
 

Pieterjan: Vanaf de datum van een activiteit gekend is, gelieve deze op de 
Google Calendar te zetten. 

Veel leden ontvangen de e-manna niet omdat ze in het eerste jaar die 
mogelijkheid uitvinken. Misschien mogelijkheid voorzien op de site om in te 
schrijven voor de e-manna. Zeker en vast bij het inschrijvingssysteem de zin 
‘Wenst u e-mails te ontvangen?’ te vervangen door ‘Wenst u verder op de 
hoogte gehouden te worden van de VTK-activiteiten?’ 

Thijs: BEST is aan het proberen om eBEC, de Europese versie van beBEC, naar 
Gent te krijgen in augustus 2009. 

Chris: Wil helpen met de TV kast. Die wordt momenteel aangepast bij de firma. 


