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1) Datum volgende PV en AV 
 Donderdag 23 september 
2) Mededeling van de voorzitter  

Zie onderstaand verslag 

3) Regels en afspraken 
 

• Kar 
o Karverantwoordelijke: Arne. Mailen om rijtestje af te spreken 

• Kilometervergoeding: Kilometers worden vergoed, 25cent per kilometer. Gebruik enkel 
je eigen auto indien het niet anders kan. Gebruik bij voorkeur steeds de VTKar. Om de 
kar te gebruiken moet je hem reserveren via de gmail-agenda.  

  

• Gebruik VTK-materiaal (phone, printer, pc...) en eigen materiaal  
  

o Printer: Je kan de printer gebruiken via de pc’s (afprinten via Nashuatec). Je kan 
ook rechtstreeks via de printer printen of scannen. Dit door je pincode 
(persoonlijk gebruik of van je post) in te geven. De vergoedingen worden 
geregeld door penning, dit zal een paar keer per jaar afgerekend worden (en 
dat zal dit jaar ook effectief gebeuren). De prijs bedraagt dezelfde als de met 
korting voorziene prijs van Topcopy. Penning staat in voor de printer, dus als 
deze niet werkt, contacteer Penning. 

 
o Phone: Om te bellen naar vaste lijnen wordt de zwarte skype phone gebruikt. 

Om naar gsmnummers te bellen wordt de witte telefoon (0 extra) gebruikt. 
Gsmnummers van Praesidium zullen in deze telefoon zitten. (pijltje naar onder 
duwen)  

 
o Pc’s: Indien problemen met inloggen op de pc’s, web contacteren  

 
o Shared: Op de server vind je gegevens van elke post tot enkele jaren geleden 



terug. Zet hier al je gegevens op, dit is gemakkelijk voor je nakomers. Je kan 
ook thuis aan deze gegevens door winscp te gebruiken om op de shared te 
komen (staat op de wiki).  

 
o Eigen materiaal: Om internet op je eigen pc te hebben in Blauw, contacteer 

Web (reeds via mail gebeurd).  
 

o Gebruik steeds materiaal van VTK voor activiteiten, tenzij het niet anders kan. 
UGent leent ook materiaal uit, zoals de projector. Breng deze dan wel tijdig 
terug.  

 
o Interne kalender: De interne kalender is beschikbaar via Google-agenda. Zet 

ook steeds je activiteiten op de FK kalender, dan zijn deze verzekerd. Zet grote 
activiteiten vroeg op de interne kalender, zodat er geen overlap is met andere 
activiteiten. 

 

4) Voorbije activiteiten 
 
5) Komende activiteiten  

 
Interne 

• BaLa: Zal doorgaan van 21-23 september in Lokeren. Alle praesidiumleden liefst 
aanwezig, tenzij je écht goede reden hebt om niet te komen. Meeste mensen op BaLa 
zijn degenen die het meest actief gaan zijn binnen VTK. Een introductie met het nieuwe 
praesidium is extra stimulans. Shiftenlijsten worden later nog gemaild. 

• Onthaaldag: Vrijdag na de BaLa. Er wordt een rondleiding georganiseerd in de 
voormiddag en een stadspel in de namiddag. Veel postjes tijdens spel, dus veel shiftjes 
nodig. 

Deze laatste week van de vakantie zeker vrijhouden dus, dit is zeer belangrijk om nieuwe 
leden te recruteren. 

 
Feest 

• Proclamatiefuif: Gaat door op donderdag 1 juli in Parlement. Afkomen met lint aan. Alle 
shiften zijn al ingevuld. 

• Openingsfuif: Gaat door op woensdag 20 oktober in Vooruit. Voorstellen om volk te 
lokken zijn altijd welkom, vermits datum niet meteen aantrekkelijk is. Bezig met 
onderhandelen met The Opposites (ook Justin Bieber vormt een mogelijke piste). 

• Galabal: vrijdag 4 maart. Nog geen artiesten vastgelegd, noch andere voorbereiding 
getroffen. Indien iemand interessante groepjes (coverbandjes bv.) ziet op de Gentse 
Feesten, geeft hij dit door aan Feest. 

• Cantussen en doop: Doop van 13-27 oktober, tijdens openingsfuif. Schachten inzetten 
voor shiftjes op fuif (opkuis ed.). Strafdoop indien ze dronken worden aangetroffen. 
Cantussen: alle data liggen al vast. 

• Activiteit gedoopten: VTK is kring die open is voor alle leden, gedoopten hebben niet zo 
veel voordelen. Toch willen we 1 keer per semester een activiteit voor de commilitones 
organiseren. Kan extra stimulans zijn om zich te laten dopen. Gedoopt zijn mag zeker 



geen privilege worden zoals bij bv. VGK, waar alle cantussen alleen voor gedoopten 
zijn. 

 
Cultuur 

• Quiz: 21 oktober, dag na openingsfuif. Freek Braeckman eventueel als quizmaster 
contacteren. Inschrijvingslijsten zouden online kunnen gemaakt worden, veel 
makkelijker dan een papier aan VTK-Pi. Online inschrijven is waarschijnlijk wel mogelijk 
(cfr. familiecantus). 

• Pokertornooi: Gaat door begin november, in dezelfde zaal als quiz, met zelfde tafels als 
vorig jaar. Nieuw cultuur vraagt extra info bij oud cultuur. 

• Comedy Night: Er wordt gezocht naar een nieuwe zaal. Backstage bleek toch geen goeie 
optie. De komieken moeten zo snel mogelijk vastgelegd worden. Zalen in de buurt van 
St-Jacobs zijn een optie. 

• Parkpop: Zouden het een beetje anders dan vorig jaar doen. In elke groepje minstens een 
burgie/archie, met daarboven een echte volkstrekker als laatste groep. Dit zou een 
bekender iemand kunnen zijn (van Humo’s Rock Rally bv.). Stad Gent wil het 
Citadelpark mogelijks maar om de twee jaar laten reserveren, er moet dus nog verder 
gepraat worden. Buurt moet goed verwittigd worden en decibelmeter gebruikt worden 
om binnen normen te blijven.  

• Alternatief Milk Inc.: Night of the proms. Er wordt aparte student night voor 
studentenverenigingen georganiseerd. We zouden een 50-tal tickets kopen. Student 
night zou doorgaan op donderdag 4 november, wat veel interessanter is dan een 
vrijdag of zatderdag . 

• Danslessen: Rock ’n roll, met zelfde lesgevers als vorig jaar. Salsa was wat te moeilijk en 
dat schrok veel volk af. Moeten dus makkelijkere dans kiezen. Rock ‘n roll zal ook 
makkelijker te promoten zijn. 

 
Recruitment 

• Jobfair: Gaat door op 23 februari. Hebben optie op ICC. Bedrijven moet zo snel mogelijk 
vastgelegd worden. 

 

6) Algemeen 
 
Pers 

• Samenwerking Firw-magazine en ’t Civielke: Gaan een extra editie uitbrengen, met 
artikels van beide redacties, bovenop de al bestaande edities van het gewone ’t 
Civielke. Kunnen bij de gewone ’t Civielkes ook geen naamsverandering toelaten, want 
dat geeft problemen bij De Post. 

 
Interne 

• 175 jaar Firw: Wij moeten iets doen voor de studenten, rond de 175 jaar. Moet een 
activiteit zijn naar de buitenwereld toe (bv. op St-Pietersplein, iets à la snow event). 
Voor alumni organiseert Firw een dag waarop de alumni terug naar de auditoria komen 
en dan les krijgen van oude proffen. Een comité werd opgericht om deze bijkomende 
activeiten te organiseren: Arne, Wout, Jeffrey, Lucie, Bob en Arnaud. 

 



Feest 

• Alternatief Café Plateau: Er is sinds dit jaar geen alcohol meer toegelaten in de Plateau-
gebouwen. Alleen als het te regelen valt via een vakgroep. Er zou zelfs een probleem 
zijn met bier in VTK, net als met de recepties van recruitment, aangezien deze niet 
gelinkt zijn aan een vakgroep. Zoeken naar een andere locatie, eventueel maar 1 dag in 
plaats van een week. Ook proberen om proffen aan onze kant te krijgen. Faculteitsraad 
beslist hierover.  

PR 

• T-Shirts: Alle activiteiten waar T-shirts voor nodig zijn, doormailen naar Wout. 
 
Cursus 

• Verhuis naar nieuw lokaal: Er zou een extra lokaal nodig zijn om alle automaten in te 
zetten (deze staan nu in de weg bij een evacuatie). Hiervoor wordt VTK-Pi geofferd. 
Kunnen niet anders dan ingaan op vraag van decaan. Nieuw cursuskot komt nu juist 
voorbij VTK-Groen. Mobiliteitsproblemen stellen zich bij grote opkomst. Ander lokaal 
zoeken wordt echter moeilijk. Arne zal toch nog eens afspreken met de decaan. 

 
Secretaris 

• Sleutels en badges: Elke post heeft al zeker een sleutel van Blauw. Iedereen krijgt zijn 
eigen sleutels als oud-praesidium zijn sleutels allemaal binnen gegeven heeft. Iedereen 
heeft ook badge gekregen. 

• Deur in Rood: Er is gemaild naar dienst van UGent die hiervoor moeten zorgen. Zij wisten 
al van het probleem, en zou nu in een stroomversnelling zijnde in orde komen. 

 
Praeses 

• Kleur truien: We kiezen hetzelfde model als vorig jaar. Doedel wordt online gezet om te 
kleur te bepalen. 

• ISIC-card: FK wilde ISIC-kaart invoeren als nieuwe lidkaart. Zijn hier blijkbaar al van 
afgestapt na protest van enkele grotere clubs. Willen nu een eigen FK-kaart maken, 
waar clubs de achterkant vrij kunnen invullen. 

• Guido-gidsen: Guido wil dat we veel meer Guido-gidsen doorverkopen. Hoe meer je er 
verkoopt, hoe meer naturasponsoring. Vanaf 1800 Guido-gidsen krijgen we er gratis 
Guidoagenda’s bij, met 12 gepersonaliseerde pagina’s. Kunnen derde bachelor 
eventueel ook allemaal een guido-gidsen verkopen via cursuspakketje (wat dan wel 
extra moet gemaakt worden). Beslist om er 1000 bestellen dit jaar. en eventueel later 
nog bijbestellen (al is dat dan zonder gepersonaliseerde pagina’s). Geen agenda. 

 
7) Varia 
 

• Ritchie: Als je een lokaal wil reserveren voor een activiteit, doe dit dan minstens drie 
weken op voorhand. Zie ook Wiki voor meer uitleg. 

• Lies: IAESTE heeft voor deze zomer buddy’s nodig. Deze vangen de buitenlandse 
studenten op, en maken veel nieuwe vrienden. 

• Arne: Als je een activiteit op openbare domeinen wil organiseren, moet je dit zeker 8 
weken op voorhand aanvragen. 

• Lucie: Mogelijkheid voor aankondigingsstrook (lichtkrant) op de website, voor last-



minute veranderingen aan te kondigen (of ander kleurtje in de agenda), zodat dit 
meteen opvalt als je naar de website surft. 

• Alexander: Mogelijkheid om de VTK-agenda als RSS-feed op bureaublad van PC te 
plaatsen 

• Pieter C: Bierbrouwverantwoordelijke 
 


