
 

             Praesidiumvergadering 5 

Zondag 15 Oktober 2017 

 

 

 
 

Aanwezig: Alexander, Elke, Pieter G , Joran , Laura , Sofie, Nico, Jens-Joris, Hanne, Thomas DL , 
Lukas, Ann-Sophie, Lucas ,Saar, Benjamin, Hannes, Michiel ,Willem, Kasper, Yentl  
Te laat (verwittigd): Jacob, Flaure 

Te laat: Cedric C, Jules, Isolde, Pieter H, Edward 

Afwezig (verwittigd): Kirsten (of te laat), Dries (of te laat), Thomas D, Jonas, Celine, Cedric B, 

Thomas G,Isa, Matthias 

Afwezig niet verwittigd:   

GSM: Willem 

1)Datum volgende PV en AV 

Zondag 29 oktober 2017 om 21u30 

2)Mededeling van de voorzitter 

  

3)Regels en afspraken 

  

4)Posten 

● Web&ICT 

■ Codesprint I (19/10) 

We gaan beginnen met een soort introductieles om ze wat met de site vertrouwd te laten worden. 

■ Joren maandje inhuren om alles te fixen 

Het lijkt ons nogal vreemd om dit te doen. 

Hij zou dan effectief een maand zijn job niet doen. 

We gaan het niet doen. 

● Feest 

■ Game of Thrones Goliarde (2/10) 

Het was nice, er zijn veel shots verkocht!  

■ Schachtengoliarde (9/10) 

Het was nice! 

We merken wel dat we veel meer bonnetjes uitdelen dan vorige jaren. De begroting zal dus ook 

niet helemaal kloppen. Wel leuk dat er dus altijd veel volk is. 

■ Openingsfuif (17/10) 

Er zijn nog 15 tickets in vvk. Dan hebben we in totaal 1000 tickets verkocht. 

Mogelijks zullen er adk nog enkele zijn. Waarschijnlijk 50 of 100 stuks.  

We zijn nog aan het kijken om misschien ook een fk limiet te doen. 

De shiften lijst zit bijna vol nog 12 over, zijn er soms nog mensen van het praesidium die 1tje 

zouden kunnen doen? 

Vanaf 13u ‘s middags is iedereen ook welkom om te helpen opbouwen met swing. 

Tijdens het gratis uur zal er ook gratis cola enzo zijn. 

Nu ligt de limiet op precies 1100 aanwezigen. Er mag nooit meer als dat binnen. 



 

Eens navragen bij de vppk hoe het bij hen precies gegaan is. 

 

■ AA Goliarde (23/10) 

Zelfde concept als vorige jaren met enveloppen waar ze 2 euro voor betalen. Het kan duurder of 

goedkoper uitvallen. Er zitten ook een paar meters tussen. 

● BEST 

■ Summer tales (2/10) 

Dit is doorgegaan in de lounge van delta, waarvoor dank. Alles is goed verlopen, er was veel volk 

en er was een aangename sfeer. 

■ Motivation weekend (7-8/10) 

Het was nice, 1 van de beste edities in de afgelopen 4 jaar. 

We hebben onze leden goed gemotiveerd gekregen, ook voor vtk. 

Ze zijn nu met 6 man van BEST die afbraak gaat doen op openingsfuif. Dat is goed om te band te 

versterken. 

■ Frigo 

We hebben een nieuwe frigo gekocht voor 20 euro. 

Het is zelfs met een slotje enal. 

Hij zit nu wel vol met allemaal vtk stuff. 

Dus wel liefst altijd op voorhand laten weten als je er iets in steekt (hij staat nu in 3.15). 

Alles waar we niet vanaf weten gaan we opeten.  

Er staat nog een frigo in Zwijnaarde, maar er is voor vtk ook een nieuwe besteld. 

● C&D 

■ Orientation Day (2/10) 

Uiteindelijk was er toch nog genoeg volk aanwezig. 1 van de sprekers was wel beetje off topic 

met zijn presentatie. 

■ Development Day (10/10) 

De inhoud van de presentaties was zeer interessant. Er was wel weinig praesidium aanwezig maar 

dit viel ook samen met de weekopdracht van de schachten. 

Het was misschien wel een beetje een ingewikkeld inschrijvingssysteem. 

Dat je je CV vooraf al moest invullen is beetje te laat aangepast. 

We moeten best eens op de site laten checken dat er geen blanco cv’s worden ingegeven. 

Doen jullie later op het jaar nog dergelijke mock up interviews? Bij macht en PKarus doen ze dat 

ook en die zitten niet vol. 

■ Sector Day - Construction & Dredging (17/10) 

Dit gaat door komende dinsdag in de Floraliënhal. 

■ Master dissertation - part 1 (18/10) 

Komende woensdag is het het 1ste deel over hoe je je thesis best moet schrijven, bronnen 

noteren,... allemaal welkom! 

■ Sector Day - Supply Chain & Management (19/10) 

De activiteit is een casino night op de aquamuse. 

■ Sector Day - Consultancy (24/10) 

De activiteit is een cocktail workshop en dit gaat door in De Abt. 

Achteraf kan er friet met stoverij gegeten worden. 

Deze locatie is ook zeker geschikt voor andere activiteiten, ze houden graag activiteiten samen 

met studenten. 

● Vice 

■ International buddy evening (5/10)  

Iedereen die er was heeft zich goed geamuseerd. 

Algemeen waren het heel positieve commentaren. 

We houden nog een evaluatie moment ook. 

Volgend jaar doen we dit zeker terug opnieuw. 



 

■ Infomoment medewerkers (5/10) 

Er waren enkel schachten aanwezig. 

Vorig jaar waren er ook maar 2 personen. 

Er was een schacht die vroeg of dat medewerker zijn bindend was? 

● Cultuur 

■ Londenreis 

Spijtig genoeg hebben we deze moeten annuleren :( Er was te weinig volk die reeds betaald had. 

■ Pokertoernooi (4/10) 

Alles is goed verlopen, behalve dat er op het einde tijdens de afbraak een roulette wiel gestolen 

was. Maar gelukkig lag dit enkele dagen later ineens terug voor blauw. 

■ Quiz (11/10) 

Ook hier is alles goed verlopen. 

Volgend jaar misschien ook de vragen projecteren. Het was niet overal goed verstaanbaar. 

Misschien eens kijken voor een andere locatie, want het was wel echt warm. 

Het probleem is dat er weinig andere opties zijn. 

Het was wel een goed niveau van de vragen.  

Er mochten misschien wat meer topics voor studenten bijzitten. 

● Delta 

■ Oktoberfest 24/10 

Volgende week dinsdag is het Oktoberfest, we verkopen halve liters aan 2 euro. Voor de vroege 

vogels zullen er ook 75 pretzels aanwezig zijn. We zetten ook nog  een extra shift open. 

Het vaten record van vorig jaar staat op 28 vaten. 

We krijgen ook al hulp door Bavo die boven 2 vaten zet. 

■ Sessie conflicthantering (25/10) 

Aan te raden voor feest en cultuur of andere posten die met zatte mensen in contact komen. 

Eigenlijk is het voor iedereen wel aan te raden, de inschrijvingen staan nog niet open 

(waarschijnlijk zullen er tussen de 20 en 30 plaatsen zijn). 

Mensen die al geweest zijn laten misschien best eerst anderen voor maar zijn zeker ook welkom, 

zeker opnieuw nuttig. We moeten wel nog iets vinden op mensen die niet komen opdagen. 

■ Delta goes DnB 21/11 

Het wordt hetzelfde concept als vorig jaar (we gebruiken ook hetzelfde bedrijf voor dj’s). 

Licht en geluid wordt door swing gedaan. 

Voor 12u is de inkom goedkoper dan erna (2 euro en 4 euro). 

Dit werd goedgekeurd via stemming. (praesidium mag gratis binnen als je een shift doet) 

Studiophie zorgt voor de foto’s. 

FK mag niet gratis binnen. 

■ Het kot was weer een stort (Michiel) 

Michiel heeft een lijst opgesteld met alle voorwerpen. (zie mail). Michiel overloopt het lijstje. 

De jassen niet bij de DJ leggen, dat is ook echt lastig voor de DJ. 

Probeer ook echt zo weinig mogelijk laptops naar delta mee te nemen. 

Veel mensen leggen ook hun jas net om de hoek van de toog maar dat is net de plaats waar ons 

ventilatie systeem zit van de vaten dus dat is een zeer slechte plaats! 

Is het een idee om dat gewoon dicht te maken met gaas? 

Kortom, het is gedaan met jassen achter de bar! 

Verder zijn de lockers wel dichterbij aan het komen. 

  
Als je een post van Delta ziet passeren op facebook, zeker liken en op aanwezig zetten (dit geldt 

voor alle evenementen). 

● IAESTE 

○ Teambuidingweekend 

Top! 



 

○ Jobraising Week 

Een hele week in groen bellen om stages te fixen. 

○ Internationale Shotjesgoliarde 

We hebben een rad voor shotje aan 1 euro. 

Je mag verkleed komen als internationaal. 

● FRiS 

○ Welkomsevenement en -receptie (2/10) 

Voor FRiS te zijn was het een groot succes. 

Veel meer volk als vorige jaren met achteraf nog een gezellige bedoening. 

Hoeveel actieve stuvers heb je? 150 in totaal maar 20-25tal echt actief. 

● Schachtentemmer 

○ De doop 

Dikke proficiat aan Jens-Joris goede schacht! (Hij heeft geen look shampoo gehad) 

We hebben 65 nieuw gedoopten. 

De voordoop was goed gelukt dankzij oa. het doopcomité. We waren alleen soms beetje te 

vrijgevig. 

Er zijn er 7 gestopt en 8 niet komen opdagen. Er is er ook nog 1 gestopt in Delta. 

In Leuven was het nice, we waren echt met veel volk. 

VTK Leuven was even verschoten dat we met zoveel waren toen we daar aankwamen. 

Schachten goliarde was nice. 

De groepsopdracht was ook zeker geslaagd. De cocktails achteraf waren wel niet straf. 

Maar alles was uiteindelijk wel op. 

De doop zelf was iets chaotischer. 

Misschien moeten we een permanentie pas aanvragen voor het ISBC (Delta heeft al zo een kaart) 

Is dat goedkoper dan de Colruyt? 

Het is een groothandel voor horeca. 

De doopcantus was wel nice, niemand die Flaure haar gsm gevonden heeft? 

Sommigen vonden het wel spijtig dat je op de cantus niet samen kon zitten met je eigen 

schachten. Maar was wel de beste oplossing en er was wel ook sfeer bij de schachten. 

  

Algemeen een dikke kneukel voor doopcomité, feest, temmer. 

○ Inititiatiedoop 1 (16/10) 

Er zijn al 122 inschrijvingen. Ook al veel meter en peters, al 70. 

Dit komt dus in orde. 

We verzamelen om 19u aan Aud A. Dan gaan we ze geblinddoekt droppen met een bus ongeveer 

4 km verder. 

Dan zou het de bedoeling zijn dat ze toekomen in Delta in de lounge. 

Daar krijgen ze een korte briefing. 

Elke groep die toekomt wordt daar aan een PeMe groepje toegewezen. 

  
Verder zouden we de lintjes op de kleutercantus geven ipv. zo eens random in de lounge. 

○ Beiaardcantus (18/10) 

We hebben 65 tickets, we verzamelen om16u aan blauw. 

Aan iedereen, goed opletten als je een kaart geeft aan iemand die komt betalen of ticket komt 

ophalen. Want we kunnen geen extra tickets bij creëren als er 1 kwijt is. 

Voor dergelijke activiteiten mag niet gedoopt praesidium eigenlijk niet kunnen inschrijven @web 

en ict, kunnen jullie dat fixen? 

● Sport 

○ Wakeboarden (05/10) 

De inschrijvingslijst zat goed vol, het was nice. 

We waren op tijd terug om naar Leuven te gaan. 



 

○ Schachtenloop (09/10) 

Er waren veel schachten aanwezig. 

○ Try-outs (02-09/10) 

De volleybal try out is niet doorgegaan doordat er veel bezig waren met de doop of WiBa en een 

groot deel al sowieso geselecteerd was voor de 1ste groep. 

Er was wel 28 man bij de minivoetbal 

○ IFK tafeltennis (16/10) 

Bedankt aan de dames van het praesidium. 

We hebben 6 dames in totaal allemaal van het praesidium. 

Het is dan ook weer tegelijk met initiatiedoop. 

Bij VLK hebben ze wel 18 dames. 

○ 24 urenloop  (25/10) 

Komende woensdag gaan we bij VTK Leuven zoveel mogelijk lopen en supporteren. 

Dit is zeer belangrijk zodat zij ook bij ons komen helpen! 

We gaan ook de sportpagina gaan presenteren in de lessen voor meer activiteit hierop. 

○ VTKarting (26/10) 

De inschrijvingen zijn net open gegaan. 

Iedereen kan het opnemen tegen de sporties. 

·         Skireis 

De inschrijvingen gaan 23 oktober open. 

Het praesidium kan wel al op voorhand inschrijven. 

Oud sport heeft echt een goede deal gefixt. 

Is er dit jaar een skicrew? Ja gewoon wij als sport. 

Zijn er nog plaatsen voor op prospectie? Pieter G, Hanne en Joran zijn al zeker kandidaat. 

Skiline kan ook nog een indoor ski regelen, ze kunnen een deal fixen, zijn wij kandidaat? 

Misschien niet doen. 

Skireis kan trouwens niet gepoeft worden. 

  
● PR 

○ Update@campus  25/10 

Dit is een lezing over zelfsturende organisaties. 

Van wie is dit en voor wie? 

Het is vanuit een prof en beetje voor iedereen. 

Hermes en VLK helpen ook mee. 

Vorig jaar was er wel niet te veel praesidium aanwezig? 

Nu gaan we dat wel proberen doen! Beter beter beter! 

Er zijn wel al 4 activiteiten die avond. 

● Secretaris 

○ 72 Orangina blikken 

Er zijn 72 blikken geleverd die niet in de automaat passen. Misschien dat ze op een sector day 

kunnen gebruikt worden anders zijn ze om in blauw op te drinken. 

● Lustrum 

○ Update? 

We zijn aan het wachten op stad Gent voor de goedkeuring van de activiteiten en hun locaties. 

Morgen gaan we naar daar. 

Woensdag gaan we naar de floraliënhal gaan kijken. 

Hoe zit het met de estafette onder de schapenstal? Ook aan het wachten op goedkeuring. Het 

alternatief zou het amfitheater in het citadelpark zijn. Anders gaan we misschien nog moeten 

kijken naar iets anders. 

Desnoods in Delta met een lange slang van mensen die door delta staan. 

De doop is gedaan dus nu kan hij er meer speed achter steken. 



 

● Pers 

Er is een conflict met codesprint en komma neuken in Groen. Wij gaan ons dan wel in rood zetten. 

Daarvan kan je ook via de agenda reserveren. 

● Penning 

Er was bedroevend weinig volk aanwezig als Louis uitleg is komen geven. 

Het was zelfs beetje beschamend voor ons ten opzichte van hem. 

Kom op tijd als je kan en laat dit op tijd weten! Vorig jaar was er 30 man nu maar 15. 

We gaan dit wel sowieso volgend jaar opnieuw doen. 

 

Algemeen ook nieuwe regel dat als je te laat gaat zijn op de vergadering dan moet je dit tegen 12u 

‘s middags laten weten. File kan als geldige reden gelden om het pas later door te geven. 

● Praeses en vice 

■ Praesidium weekend 

We gaan niet naar Berlijn. 

Iedereen gaat mee, enkel sommige die iets later pas toekomen. 

Verdere info volgt nog. 

Er is een station op 30 min. 

Km vergoeding is van toepassing voor iedereen die met zijn auto komt, houdt dus de stand bij en 

geef dit door aan penning samen met je gemiddeld verbruik. 

Is er iemand met allergieën voor het eten? 

Saar: Ik voor noten 

Jens-Joris: Ik aan look. 

5) Algemeen 

● Actieve medewerkers goedkeuren 

○ Algemeen 

■ Senne Antonissen (Elke) 

■ Ben Van Raemdonck (Elke) 

■ Stefan Wauters (Joran) 

■ Ozan Catal (Joran) 

■ Laura Truyens (Alexander) 

■ Reiner Verret (Jacob) 

■ Claudia Lelieveld (Elke) 

■ Goedgekeurd 

○ Delta 

■ Kim De Weerdt (Kasper) 

■ Xander Vankwikelberghe (schacht 74) (Yentl) 

■ Viktor De Nys (Yentl) 

■ Goedgekeurd 

○ FRiS 

■ Ruben Janssens (Pieter H) 

■ Samantha De Paepe (Pieter H) 

■ Lore Brosens (Pieter H) 

■ Luca Renders (Pieter H) 

■ Pieter-Jan Boeykens (Pieter H) 

■ Goedgekeurd 

○ Cursus 

■ Katrijn Claeys (Celine) 

■ Maxime Steelandt (Celine) 

■ William Noppe (Celine) 

■ Lawrence Wallace (Celine) 

■ Xavier Claerhoudt (Celine) 



 

■ Senne Meeusen (Celine) 

■ Goedgekeurd 

○ BEST 

■ Senne Meeusen (Hannes) 

■ Isa Sebrechts (Hannes) 

■ Maarten Buyl (Hannes) 

■ Youri Dinneweth (Hannes) 

■ Xavier Claerhoudt (Hannes) 

■ Goedgekeurd 

○ Cultuur 

■ Reiner Verret (Jacob) 

■ Goedgekeurd 

○ IAESTE 

■ Liesbeth De Ryckere (Thomas G) 

■ Sara Besseghir (Thomas G) 

■ Len Vande Veire (Thomas G) 

■ Andries Deroo (Thomas G) 

■ Goedgekeurd 

○ Pers 

■ Laurens Byttebier (Lucas) 

■ Goedgekeurd 

6) Varia 

● Varia: regels omtrent cantussen externe kringen die zichzelf lid maken (Thomas DL) 

Op cantussen zijn er externe kringen die zich lid gemaakt hebben van VTK om ook altijd binnen te 

kunnen. Vandaar misschien de regel zetten van dat je enkel burgerlijk of gedoopt direct binnen 

laat? 

Een idee is misschien om het 1ste deel gesloten te houden met enkel leden. Externe kringen die 

lid zijn mogen dan zonder hun lint aan wel binnen. 
● Ronde tafelgesprekken (26/10) (Alexander) 

Dit zijn proffen en nog mensen die over 200 jaar ugent komen praten. 

De faculteit heeft gevraagd om het diverser te maken en daarom zijn wij ook uitgenodigd. 

Cedric C en Flaure hebben interesse. 

Het is ‘s middags van 13u tot 14u. 

● Kuisweken (Elke) 

Als je kuisweek hebt zorg dan dat alles gedaan wordt (vuilzakken wegdoen, rood en groen 

kuisen,...) Zie blad aan de deur in blauw. 

Iedereen moet in het algemeen netter worden. 

Er is een kruimeldief begroot, hoe staat het daarmee? 

Alexander regelt dit. 

● Promotie geeks attack (Nico) 

Dit is een soort thermilan van Zeus. 

Ze hebben gevraagd om promo te maken op onze kanalen. 

1 keer een post maken. Goed idee om de relatie goed te houden. 

  
VARIA: 

Cedric C: Is het soms mogelijk om grotere activiteiten meer te promoten op de site? 

Sofie: Nog shiftjes bij doen voor sector days mag altijd. 

Nico: Voorbije activiteit: korfbal match er was niemand van het praesidium. Ik heb wel verloren. 

Yentl: Geef je geen korte samenvatting? 

Nico: Het was 8-9 en ik heb 4 van de 8 goals gemaakt. 



 

Sta jij in de spits? 

Moeilijk te zeggen want dat is een vierkant veld. 

Lucas: waar is de spiegel van delta? Die is gestolen. 

Willem: Haakjes rond datum zetten bij het doorsturen van puntjes! 

Hanne: Voor extra promo voor het galabal gaan we foto’s trekken met filter over. 

 

EINDE 

 


