
Praesidiumvergadering 1 
Donderdag 6 mei 2010 

 
 

 
Aanwezig: Lucie, Floris, Anneleen, Jens, Pauwel, Arnaud, Bart, Ritchie, Laurens, Pieter 
DC, Brenda, Alexander, Daan, Bob, Jeffrey, Anke, Michaël, Wout, Thomas, Glenn, 
Bram, Lien, Lies, Pieter C, Nele, Clara, Arne, Yumi 

 
1) Datum volgende PV en AV 
30 juni 2010 
  

2) Mededeling van de voorzitter  

Iedereen stelt zich voor met naam, post en de grootste verwezelijking die ze al hebben 
bereikt of nog willen zien met VTK 

• Lucie – Interne – Huis met stamcafé en boven kamers voor praesidium en 
medewerkers + zwembad en sauna en jaccuzzi + confession room met webcam 

• Floris – Web – Eigen VTK gsm-netwerk 

• Anneleen – Web – Bicky-automaat in Rood 

• Jens – Web – VTK-ruimtestation 

• Pauwel – Cultuur – Coldplay op Parkpop 

• Arnaud – Cultuur – Theo Maassen naar Comedy Night brengen 

• Bart – Recruitment – Appliceren voor  VTK-huis (naar Amerikaans voorbeeld) 

• Ritchie – Pers – VTK in Guinness Book of Records 

• Laurens – Cursus – Zwarte praeses 

• Pieter DC – Feest – VTK-planeet ruimte in schieten 

• Brenda – FRiS – Activiteit waar ALLE leden op aanwezig zijn 

• Alexander  - Feest – VTK-vlag op de maan 

• Daan – Sport – VTK-kopter met landingsplatform in VTK-huis 

• Bob – Sport – Aston martin voor elk praesidiumlid 

• Jeffrey – Interne – VTK-datingservice 

• Anke – Recruitment – VTK-show waar Brackx en Hennie op eerste rij zitten 

• Michael – Recruitment – VTK-kasteel bouwen + VTK-ster zoeken in de ruimte 

• Wout – PR/Extrerne – Praesidiumweekendje naar buitenland (Afghanistan of 
Wallonië) 

• Thomas – Pers – Fotoshoot met Erica Van Tielen 

• Glenn – Cursus – Festival op St-Pietersplein met grote namen 



• Bram – Sport – Alle sportdingen winnen en VTK groot maken 

• Lien – BEST – Men’s night saboteren met mannelijke strippers 

• Lies – IAESTE – Groot VTK-standbeeld in midden van St-Pietersplein 

• Pieter C – Secretaris – Award winning bier brouwen 

• Nele – Penning – Budget verdubbelen 

• Clara – Penning – Reis naar andere kant vd wereld maken 

• Arne – Praeses – VTK-weekend op cruiseship met Martini-party 

• Yumi – Vice – Snoepreisje + VTK-kuisvrouw 
 

3) Regels en afspraken 
 

• Regels op de PV/AV 
o Vingerregel 

§ 1 vinger: rechtstreekse en belangrijke repliek 
§ 2: onrechtstreekse repliek 
§ 3: zever 

o Te laat komen, onwettig afwezig, afgaan gsm wordt bestraft met 5 
euro/delict – unaniem goedgekeurd 

• Lint over verkeerde schouder: Schachten dragen hun lint links. Vorig jaar werd er 

boete van 15 euro per delict geïnd. Dit wordt volgend jaar 15 euro per geziene 
overtreding + een doe-opdracht die door het praesidium wordt gekozen 
(goedgekeurd met 14 stemmen; alternatief, oude systeem behouden, kreeg maar 
12 stemmen). Een gedoopte mag zijn lint wél links dragen indien deze zich in 
beschonken toestand zou bevinden. 

• Emailadres: De adressen post1011@VTK.ugent.be zijn al aangemaakt, later stuurt 
Web/ICT nog een mail met alle informatie. Zet altijd eigen post in cc, zodat 
postgenoot ook op de hoogte blijft  (ook als e-mail naar andere VTK-post wordt 
gestuurd, of bij post alleen, kan bestuur ook volgen). In het begin ook nog oude post 
in cc zetten, zodat deze ook kan meelezen. 

• Opruimen en lokalen net houden – muizen: Het kuisen gebeurde veel te laks dit jaar 
(te vuil). Toch een woord van dank aan Lies, Jeffrey en Anke. Spee heeft het niet zo 
voor muizen, waardoor de kans bestaat om buiten gegooid te worden en de lokalen 
te verliezen door de vuilheid. Lies stuurde vorig jaar niet altijd reminders, of 
niemand kreeg ze. Misschien in het begin van elke kuisweek een automatische 
reminder sturen naar de verantwoordelijke. Alles wat in Blauw wordt gegeten 
moet in de vuilbak in de gang. Alles wat in 3.15 ligt,  moet ongeopend of in 
afgesloten bakken bewaard worden. Tijdens het verdelen van de kuisweken moet 
de secretaris rekening houden met de activiteiten van de posten (kuisen tijdens 
show-week is geen optie).  Voor ieders welzijn, kuist elk praesidiumlid zijn eigen 
rommel op. 

• Logistieke voorzieningen – Ieder praesidiumlid mag de lokalen en telefoon gebruiken 
voor VTK-doeleinden (VTK-telefoon, 0’tje extra voor buiten Ugent te bellen). 

• Begrotings-AV: gaat door de donderdag van de Bach Launch, dat is de donderdag 



voor de start van het academiejaar. Tegen dan moet de  begroting van iedere post 
in orde zijn. 

 

4) Komende activiteiten  

 
Feest 

o Proclamatiefuif: Gaat door op donderdag 1 juli (samen met VLAK). Datum valt dit 
jaar beter voor het VLAK, hebben hun proclamatie pas nadien, dus ze zijn nog 
niet naar huis om vakantie te vieren. Inkom is nog overeen te komen. DJ Fou 
Concept komt zeker, DJ Redking kijkt nog of hij kan, ook nog zoeken naar 
andere. Kunnen misschien het gratis vat dat het VEK ons nog moet dan leggen 
(Arne mailt hier nog voor). Voor 0 uur eventueel nog iets speciaals  doen op het 
terras, om volk te lokken, misschien een bandje laten optreden (Plan B moet 
uitgedokterd worden indien slecht weer). Iedereen moet wat mond-aan-mond-
reclame maken.  

o Galabal: Daar moet dringend voor gekeken worden. Datum, locatie en prijs best 
behouden, was OK vorig jaar. Probleem met de bussen wel proberen op lossen. 
Salons Mantovani heeft de voorkeur, al eens bellen. Alternatief het Godshuis, ... 
Datum mooi plannen met skireis, Lentefuif en dies natalis in het achterhoofd. 

o Openingsfuif: Dame van de Vooruit heeft zich van datum vergist. Nu dus pas 
woensdag 20 oktober. Volgende openingsfuif (2011) kan pas vastgelegd worden 
in januari, zeker op tijd bij zijn. Wegens slechte datum moeten we iets doen dat 
volk trekt (promotie, grote artiest). 

o Cantorverkiezing: Er is blijkbaar interesse van meerdere mensen. Feest beslist dat 
zelf, daar moet niet over gestemd worden. Concept met cantor-lint gaf geen 
problemen vorig jaar, behouden. 

o Doopweek: Misschien week eerder plannen, in de week voor de openingsfuif. 
Schachten kunnen dan helpen in de op- en afbraakshiften. 

 
Interne 

o Bach Launch – Gaat door van dinsdag 21 tot donderdag 23 september, in Lokeren. 
Het praesidium probeert zich dan vrij te houden, want we moeten indruk maken 
op nieuwe leden. Deelnemers aan BaLa blijken later meestal gemotiveerde 

VTK’ers. 
o Onthaaldag: Vindt plaats op vrijdag 24 september. Iedere post bedenkt een 

spelletje om zichzelf bekend te maken. 
 
Pers 

o ’t Weekendcivielke: Wordt aan gewerkt. Voorstel om mooie foto’s te laten 
maken, die dan eventueel ook in de infomap kunnen gestoken worden. Nieuwe 
schatting over oplage is nodig, bleek vorig jaar veel te hoog. 

o Deadline voor de VTK-agenda: 24 september – onthaaldag. 
 



Vice 
o Overdrachtsweekend: Werd geregeld via e-mail. 

 
Cultuur 

o Show : Groenzaal  is al vastgelegd, weer in de laatste week voor de Paasvakantie. 
o Milk Inc.: Was de laatste keer, willen we niet meer naartoe. Moeten op zoek naar 

andere concerten op een datum die niet slecht valt met de rest (1e week van 
academiejaar is er nu toch geen openingsfuif, mogelijke kandidaat). Al aan het 
kijken voor andere namen (MGMT, of nog bekendere naam, Night Of The 
Proms tijdens studentennocturnes). Busdienst niet meer met Muylaert, Strobbe 
is een alternatief. Sylvae Tours heeft een voordelig tarief indien via UGent. 

o Comedy Night: Eventueel een grote naam (al zijn deze hier meestal niet voor te 
vinden wegens een te kleine groep; een try-out boeken kan een goedkoper 
alternatief zijn). Therminal heeft zeer slechte akoestiek, ook klachten van de 
artiesten zelf. Uitkijken naar een andere zaal (Backstage). 

 
Sport 

o Beachvolleytornooi: Werd besproken op de sportsenaat. Wordt op 20 mei 
georganiseerd door het VEK. Zij sturen nog een mail met verdere informatie. 

 

5) Algemeen 

 
FirW 

o 175 jaar: We moeten iets groots te doen dat de Firw en VTK op de kaart moet 

zetten, brainstormen is de boodschap. Interne checkt bij Firw voor de details (en 
gebruiken alvast hun nieuw emailadres). Misschien een externe werkgroep 
oprichten (waarbij iemand van het praesidium verantwoordelijk blijf) buiten 
VTK, om ook niet-VTK’ers aan te trekken. 

 
Recruitment 

o Infomap: Sturen hier nog mailtje voor. Elke post moet zijn eigen activiteiten 
voorstellen, zodat bedrijven kunnen helpen sponsoren. Ook stelt iemand van 
elke richting zichzelf voor. Het moet iets zijn dat bedrijven interesseert. Zeker 
deadline respecteren (waarschijnlijk ergens  in  de examens). 

 
Secretaris 

o Kar: Minimum twee jaar rij-ervaring vereist. Rijtest wordt afgenomen door Arne. 
Boetes zijn voor eigen rekening. Misschien BEST-president ook rijtest laten 
doen, vermits Lien niet mag, en BEST de kar toch vrij veel nodig heeft. 

o Gegevens: Werden op papier geschreven en bezorgd aan de secretaris. 
o Sleutel en badge: Badges worden aangevraagd bij decaan. Sleutels worden op de 

overdracht overgedragen. 
o Linten: Motie om deze te veranderen, andere stof (voelen nu cheap aan) en schild 



in plaats van passer. Secretaris checkt bij de winkel naar extra kost. Stemming 
uitgesteld. 

o Zwerverwerende deur voor Rood: Besproken in PV van oud praesidium. Pieter C 
en Lies regelen dit samen. 

 
Sport 

o Samenwerking politie: Besproken in PV van oud praesidium. 
 

6) Varia 
 

• Probleem met bonnetjes op verkiezingsgoliarde: Duidelijk sprake van 

miscommunicatie. Volgend jaar reeds uitdelen in restaurant, zodat alleen 
mensen die betaald hebben er krijgen. 

• Praesidiumweekend: kiezen tussen vrijdag na onthaaldag (24-26 september) of  

weekend er na (1-3 oktober). Laatste weekend Pieter C en Lies verhinderd. 

• Kalender van cantus doorgeven naar ICT. 

• Geen bancontact in VTK-PI, te duur voor wat het maar is. 

• Recruitment kick-off. 

• Thomas wil altijd posters maken, maar dat moet goed op tijd gevraagd worden. 


