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1) Datum volgende PV en AV  
 
PV 4: Zondag 28 september 2008, aanvang om 20u30 
 
2) Mededeling van de voorzitter  
  
Om de uitstraling naar de eerstejaars te verhogen, mag het praesidium best 
iets talrijker vertegenwoordigd zijn op de Bach Launch. Probeer verder 
voldoende enthousiasme te tonen tijdens de onthaaldag van morgen. 
 
3) Voorbije activiteiten  
 
BEST 
• Summer Course 
 
De activiteiten waren niet voldoende gecommuniceerd naar Spee. Gelieve dit 
goed door te geven aan de organisatoren van volgend jaar Spee steeds op de 
hoogte brengen van alles wat er te doen is in de Plateau, ook in de zomer. 
 



Cursus 
• boekenopkoop 
 
Die is afgelopen en goed verlopen. Geen noemenswaardige opmerkingen. 
 
Feest 
• Proclamatiefuif 
 
Er is winst gemaakt, maar de fuif is later begonnen dan gehoopt, waardoor 
Alexander toch wat stress begon te krijgen. Misschien kan het praesidium in het 
vervolg wat vroeger afkomen? 
 
FRiS 
• Vergadering ombudspersoon 
 
Prof. Degrieck vervult niet langer de functie van ombudspersoon sinds 1 maand 
geleden. Verschillende personen werden gecontacteerd, ondertussen blijven 
enkel prof. Reyniers en prof. Dupré over. Volgende week is er een vergadering 
met prof. Reyniers gepland. De 1e FRiS vergadering gaat door op maandag 29 
september. Wie mee wil stemmen, mag deze vergadering steeds bijwonen. 
 
Interne 
• Bach Launch 
 
Het was eens succes! De feedback was over het algemeen positief. Eén van de 
weinige negatieve commentaren was dat het praesidium niet altijd even 
enthousiast was tijdens bv. het zetelspel. 
 
Bram: Het praesidium was al grotendeels weg bij opkuis. Het is niet omdat je 
shift erop zit, dat er niets anders meer te doen is. 
 
Sven licht even de werking van statistics-werkgroep toe. Leden moeten meer 
aangespoord worden om hun lidkaart mee te nemen, zodoende kunnen we 
nagaan wie naar welke activiteiten komt, om in de toekomst nog beter te 
kunnen inspelen op de noden van onze leden. Zo zal vanaf nu ook steeds de 
lidkaart ingescand worden op goliardes, om zo te controleren of personen niet 
tweemaal met dezelfde kaart om bonnetjes komen vragen. Via feedback op de 
site willen we de activiteiten laten beoordelen. Volgende PV zal er nog meer 
uitleg volgen. 
 
Ine: Er waren weinig praesidiumleden aanwezig omdat er veel medewerkers 
waren. 
Interne: Er zijn veel medewerkers gezocht omdat er niet veel respons was van 
het praesidium op de aanwezigheidsdoodle die vooraf werd rondgestuurd. 
Pieterjan: Misschien werd niet voldoende gecommuniceerd dat het echt 
belangrijk is dat er veel praesidiumleden aanwezig zijn om banden te leggen 



met eerstejaars, ook al zijn alle shiften ingevuld. 
 
Web/ICT 
• Nieuwe site 
 
Heel mooie s ite! *kneukeltje* 
Binnenkort wordt uitgelegd hoe de admin werkt, alvorens permissies tot de 
admin worden gegeven aan het hele praesidium. De praesidiumpagina zou 
moeten vervolledigd worden tegen begin 1e week, dus iedereen moet zich zo 
vlug mogelijk online registreren! 
Foto’s van alle posten staan op de shared bij recruitment, wie een andere wilt, 
mag die doorsturen naar de web’ers. 
 
4) Komende activiteiten  
 
BEST 
• After Summer BBQ 
 
Gaat door op vrijdagavond na eerste week, met de bedoeling om de mensen 
die op Summer Course zijn geweest, te rekruteren en bij de werking van BEST 
te betrekken. 
 
Feest 
• Openingsfuif 
 
Alles is geregeld. Nog eens de vraag om de shiftenlijsten op te vullen. Tickets 
worden verkocht aan VTK Pi en door praesidium zelf. Controleer altijd de VTK 
lidkaart, zeker wanneer ze vragen om bv. 6 kaarten voor leden en ze maar 1 
kaart kunnen voorleggen! Desnoods vraag je om de namen van de personen in 
kwestie en check je vlug eens de ledendatabase op de admin. 
 
Aan ingang zullen de lidkaarten zoveel mogelijk worden gescand door de 
statistics-werkgroep. 
 
Sven: Latere shiften en opkuis zijn normaal gezien meer voor medewerkers. 
 
• Café Plateau 
 
Volgende week maandag, dinsdag en woensdag staat Feest met een 
tapinstallatie en wat muziek in de hal van de Plateau, om zo de inschrijvingen 
en de verkoop voor de openingsfuif te begeleiden. 
 
Interne 
• Onthaaldag 
 
Shiftenlijst nog wat aanvullen a.u.b. 



• Onthaalontbijt 
 
Volgende week dinsdag, vanaf 8u in de hal van de Plateau. De praeses zal er 
(misschien) zijn, net als Stef. 
 
• Peter- en meteravond 
 
Vindt plaats donderdag, vlak  voor de openingsfuif, om 18u in de Therminal. 
Het praesidium mag zeker afkomen om te helpen begeleiden en zelf peter of 
meter te worden. 
Chris: Goed communiceren dat het niet voor archies is, want vorig jaar waren 
er verscheidene. 
Waarom is het niet voor archies? Misschien proberen om archie-peters & -
meters te vinden? Anne en Lieselot willen dat desnoods wel op zich nemen. 
 
FRiS 
• Commissies 
 
PR commissie: best iemand van Interne aanwezig (gem. 4 vergaderingen per 
jaar, gelieve daar telkens aanwezig te zijn, want kan interessant zijn, zeker 
i.v.m. de abituriëntendag) 
Stagecommissie: Externe en IAESTE 
Commissie internationalisering: IAESTE 
Financiële commissie: Penning en/of praeses 
Computercommissie: Web en/of ICT 
Bouwcommissie: Logistiek 
 
Over de samenstelling van de commissies wordt beslist op 1e FRiS vergadering, 
normaal gezien geen probleem, maar stuur toch eens een korte motivatie door 
om zeker verkozen te worden, in het geval er nog andere kapers op de kust 
zouden zijn. 
 

5) Algemeen  
 
Algemeen 
• Werkgroep grote activiteit 
  
Alexander, Bernard, Anne, Ine, Pieterjan, Thomas, (Chris) 
 
Feest 
• Nacht van de Ski 
 
Dit zou op zaterdag 11 oktober vallen ipv vrijdag 10 oktober. De nodige korting 
is verkregen, er gaat nl. € 7 per persoon af van de prijs. Deelname komt dus 
neer op € 20 per persoon, VTK legt € 20 bij per persoon. Hierin zit inbegrepen: 
busreis, Tirolerpakje, bierpot en 5 halve liters. 



Best met 2 prijzen werken om ook niet-leden toe te laten, bv. € 20 en € 30, en 
eventueel de inschrijvingen voor niet-leden 2 dagen later starten dan de 
inschrijvingen voor leden. 
Indien de inschrijvingen vroeg genoeg starten, kunnen we vlug een zicht krijgen 
op de respons. 
Het examen Wiskundige Basistechniek valt op zaterdag 11 oktober voor 
eerstejaars, dus dit is ideaal voor hen. 
 

 Stemming: 20 voor, 1 onthouding, 0 tegen -> goedgekeurd 
 
Interne 
• Manna’s uitdelen 
 
Sven zou graag bakken plaatsen in het Technicum, Zwijnaarde, de Sterre, zoals 
het Metro-systeem. Verder moet zeker ook het enveloppensysteem behouden 
worden, dit blijkt steeds effectief te zijn. 
 
Vice 
• Kar 
 
P&G is in het algemeen de reruitingactiviteiten samen met kringen aan het 
terugschroeven, ze willen immers meer zelfstandig organiseren. Ook de Kar van 
P&G is onzeker. We kunnen ze behouden tegen betaling van de leasingkosten; 
P&G betaalt dan enkel de verzekeringen, wij de ongevallen en de tankkaart. 
We zijn dus op zoek gegaan naar eigen wagen, een monovolume (VW Sharan) 
meer bepaald, met nog steeds voldoende laadruimte en passagiersplaatsen. 
Het contract van de Kar loopt af eind september, dus er moet vlug beslist 
worden. 
 
Bruno: Indien we een met trekhaak kopen, kunnen we mijn laadkar gebruiken. 
 
In geval van een eigen auto kunnen we sponsoring zoeken om er stickers op te 
plakken. 
 
• Medewerkers 
 
Vaste medewerkers moeten steeds voorgedragen worden tijdens de PV en dan 
goedgekeurd worden. 
 
Feest: Bart, Gilles, Lorenzo, Klaartje, Thomas, Nicolas, Nico, Jan Andries 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Interne: Bart, Lies 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 



Cursus: Brecht, Sara, Joris, Carl 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Web/ICT: Mathias, Floris, Brecht, Jens 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Pers: Hannes 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Externe: Steve 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Secretaris: Louis 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Secretaris 
• Inschrijvingen 
 
Hulp gezocht om af en toe eens wat te helpen overdag met het verkopen van 
lidkaarten, vooral de eerste dag. Verder gelieve leden die zich aanbieden in 
Blauw steeds verder te helpen en hen een lidkaart te bezorgen, zoals 
beschreven staat in de mail die ik jullie nog ga sturen. 
 
• Sleutels 
 
Er zijn sleutels bijgemaakt, die ik bij deze ga uitdelen. Gelieve er zorg voor te 
dragen! 
 

6) Varia 
 
Pieterjan: Wat info i.v.m. PW… 
Er wacht jullie een lange treinreis, dus neem iets mee om je bezig te houden. 
Er zijn twee groepen die de trein nemen, de eerste om 18u24 (Stef, Willem, 
Kim, Petra, Mathias, Killian, Yuri), de tweede om 19u57 (Thomas, Stefaan, 
Vincent, Ine, Chris, Anne (?), Lienert, Pieter, Delfien, Bruno). Bram en Bruno 
met Bernard mee in de auto en vertrekken tussen 20u en 21u. De 
starterspakketjes zullen in VTK Groen liggen. 
 
Chris: Het slot in Rood moet vervangen worden, wellicht ga ik proberen om alle 
sloten buiten Blauw dezelfde te maken. 


