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Te laat (verwittigd): H
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Te laat:
Afwezig (verwittigd): V
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Afwezig niet verwittigd:

1)Datum volgende PV
Zondag 21 februari

2)Mededeling van de voorzitter
We beginnen uitzonderlijk wat later omdat er veel mensen later zijn, de
vergadering begint om 15:25.
De voorzitter hoopt dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en goede
punten.

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
●

Delta
○
Blok @ Delta
De deltaverantwoordelijken hebben Delta opengesteld om te
studeren. Ze hebben er met een man of tien gezeten in de
kerstvakantie. Het was tof en vooral ‘s middags was het
gezellig omdat de mensen die in de kantienberg studeerden
ook in Delta kwamen eten. Op 31 december hebben ze even
een dagdisco gedaan, dit was ook heel leuk. Door de positieve
commentaar gaan ze nu in de paasvakantie ook Delta
openstellen om ‘s middags te eten. Ze hebben ook Studio
Brussel gecontacteerd om eventueel een dagdisco te doen
dan.
○

Bouw SAS
Het sas, dat er moest komen tegen de geluidsoverlast, staat er
half op dit moment. Er zijn nog twee vensters die er in

moeten. Normaal gaat het binnen twee weken klaar zijn.
Boven in de lounge is een nieuw raam gezet maar dit is direct
gebarsten toen ze de voorlaatste schroef er in aan het vijzen
waren. Er staat dus opnieuw een houten paneel voor. Deze
keer draaien wij niet op voor de kosten.
○

Geurhinder
De geur in de cantuszaal is veel beter maar dit gaat binnen een
paar weken helemaal in orde zijn. De houten trap naar de
cantuszaal is vervangen door een betonnen exemplaar en die
van de nooduitgang ook.

○

Oudjaar
Delta wou last minute nog een feestje geven op Oudjaar. Maar
omdat het al zo laat was en ze geen security meer vonden is
dit dan niet doorgegaan. Ze gaan nu al security vastleggen
voor volgend jaar maar de nieuwe ploeg van Delta kan dit nog
annuleren. Seba is die avond om 1u in Delta geweest maar er
was toen nog geen volk in de Overpoort. Volgend jaar wordt
er dan best pas vanaf een uur of één open gedaan.
Stijn komt toe op de PV

○

Delta Survey
Delta heeft een survey gedaan via Facebook en de website.
Uit de resultaten van deze survey zijn vier grote dingen
opgevallen:
- De lounge is niet gezellig. Dit is al opgelost door de nieuwe
banken.
- De kickertafel is vaak kapot. Deze is nu gemaakt en Delta
gaat deze beter onderhouden in het vervolg.
- De bar gaat te traag. De medewerkers gaan beter opgeleid
worden en het kassasysteem is ook al aangepast dat het de
bediening moet versnellen.
- Andere muziek dan overpoortmuziek. De mensen willen
meer themafeestjes, Delta wilt eens kijken voor een drum ‘n
bass feestje. We kunnen misschien kijken om een andere DJ te
huren elke twee weken die dan een ander genre draait.

○

de houten wand voor het kapotte glas
We kunnen deze houten wand eventueel laten beschilderen
met graffiti of er plexiglas voor plaatsen. Delta zoekt dit

verder uit.
●

IAESTE
○
Annual Conference (22-28/01)
Dit is goed verlopen. IAESTE Ghent mag in 2018 misschien
een andere conferentie organiseren. Ze zouden dan hulp van
VTK nodig hebben.
○

●

Infodag Erasmusstudenten 2de semester (vrij 5/02)
Dit is ook goed verlopen. Er was 20 man. Dit was eigenlijk een
mini versie van de algemene infodag.

Sport
○

Skireis (29/1-7/2)
Wout, Aster en Thomas zijn vroeger vertrokken naar Alpe
d’Huez voor een prospectie ter plaatse. Toen zij aankwamen
waren de mensen van Skikot al overstressed. Over het
algemeen was de organisatie van Skikot echt slecht.
Heel veel afspraken zijn niet nageleefd door hen. Zo waren en
minder monitoren dan er beloofd waren. Dit moest normaal
één monitor per 40 man van VTK zijn. Zij hebben dit
geinterpreteerd als één monitor per 40 man die meeging met
Skikot.
Sommige kamers waren ook dubbel geboekt en de
kamerindeling was niet in orde. Het aantal slaapplaatsen die
de kamers moesten hebben kwamen vaak niet overeen met de
realiteit. Zo moesten er dan groepen gesplitst worden. Ook
het ontbijt was helemaal niet in orde. Het uitdelen van de
kamersleutels heeft ook lang geduurd omdat daar ook het één
en het ander misliep.
Michiel komt toe op de PV
Sport gaat een evalutatievergadering met Skikot vragen.
De VLK heeft een commissie voor hun skireis met mensen die
weten hoe het allemaal in elkaar zit. Zij hebben dan al meer
ervaring met skireizen organiseren. Aster heeft het idee om
een crew te maken met medewerkers van VTK die dan naar
het model van VLK de skireis organiseren en coördineren.
Dit jaar hebben we zelf 2 extra monitoren betaald die voor ons
moesten werken maar die hebben eigenlijk amper iets gedaan.
Er was dit jaar gigantisch veel volk mee dat je nooit ziet op

VTK activiteiten, het was precies geen reis van VTK meer. We
zouden eventueel de niet-ledenprijs omhoog kunnen doen
met 20 euro. Er wordt opgemerkt dat dit misschien het
tegenovergestelde effect gaat hebben want nu nemen VTK’ers
vaak hun vrienden mee op onze skireis en als je dan de prijs
omhoog doet gaan die VTK’ers gewoon mee met hun vrienden
op een andere skireis. Je kan ook proberen om niet persé de
goedkoopste te zijn maar je te differentieren op andere
gebieden. De skireis blijft natuurlijk wel op studenten gericht
die gewoon zo weinig mogelijk willen betalen, dit is dus
misschien niet zo’n goed idee.
De algemene conclusie luidt dus dat er nog veel verbetering
mogelijk is en dat Skikot heel brak is.

5)Komende activiteiten
●

Feest
○
Après-ski-goliarde (ma 8/02)
Morgen in Delta is het de Après-ski-goliarde. Feest gaat
weer een stevig feestje bouwen. Ze gaan Jägermeister
verkopen en er gaat een sneeuwmachine komen. Het is wel
geen watersneeuw maar een soort schuim. Ze gaan ook een
vatje geven. Er gaat geen Flügel zijn want dat is te duur en
bevat te weinig yolopunten.
○

heropeningscantus (woe 10/02)
Deze cantus is hernoemd maar de carnavalscantus. Omdat
Victor nog in Japan zit gaat Christophe festor zijn. Lorenz
gaat woensdag kijken voor kostuums. Hij belooft dat hij de
confetti gaat opkuisen.

○

Cocktailgoliarde (ma 15/02)
Deze goliarde gaat een all-in formule hebben. Je koopt dus je
bandje aan de ingang en kan dan heel de avond gratis cocktails
drinken. Er zijn al cocktails voorgeproefd en Lorenz gaat nog
achter drank. Wat met mensen die binnen willen maar geen
cocktails drinken? Zij zullen een ander bandje krijgen.
Hanne komt toe
Aan de inkom zullen ook mensen staan om te kijken of er niet
met drank naar buiten wordt gegaan. Er moet wel goed
gecommuniceerd worden dat er maar een beperkt aantal

plaatsen is. Het is een riskant concept maar als we het niet
proberen kunnen we niet weten of het aanslaat. Feest moet er
ook wel op letten dat ze geen bandjes meer verkopen als de
drank bijna op is. Ander worden de mensen weer boos zoals
op de vorige cocktailfuif. De medewerkers mogen gratis
binnen als ze twee shiften doen en de barmedewerkers van
Delta mogen ook gratis binnen.
●

●

Pers
○

Kommaneuken 3 (di 9/02)
Pers heeft nog heel veel werk.

Cultuur
○
Eerste showrepetitie (di 9/02)
Dinsdag gaat de eerste showrepetitie door, iedereen die mee
wilt werken aan de show mag dan afkomen.
○

Comedy Night (do 11/02)
De comedy night is helemaal geregeld. Er staan veel mensen
ingeschreven. Er moet wel nog gereminded worden aan de
ingeschrevenen dat ze moeten komen betalen. De
medewerkers die twee shiften doen mogen ook gratis binnen.

○

Danslessen tango (do 11/02)
Dit is ook in orde. Omdat er heel veel niet-leden meedoen
gaat er geld over zijn.

○

Speeddate (di 1/03)
Maarten heeft het programma geschreven dat de speeddaters
moet matchen. Vorig jaar is er wat misgelopen met de drank
voor de medewerkers, Dit moet nog uitgewerkt worden.
Moustapha komt toe op de PV

○

Parkpop (do 14/04)
Parkpop gaat normaal in het Citadelpark door maar door de
Floraliën mag dit daar niet doorgaan. Ook op de Kouter mag
dit niet. Cultuur heeft nu voorgesteld om parkpop in het
Baudelohof te doen. Het Zuidpark is ook nog een optie.
Omdat het een gratis evenement is mag het niet meer omheind
worden.

●

Secretaris
○
After-Work Party ism AIG (vrij 12/02)
Lorenz, Seba en Cedric gaan helpen. Er is die avond een
uitzondering op de regel dat er geen flessen mogen verkocht
worden. Er gaan toch mensen aan de deur staan van AIG en
het is een gesloten evenement. Senne gaat nog vragen of de
laatstejaars ook mogen komen.

●

Web/ICT
○
Codesprint III (di 16/02)
De server wordt nog gefixt.

●

Praeses & Vice
○
Galabal Leuven
De vrijdag voor de paasvakantie is het het galabal van VTK
Leuven. Het is die dag ook het galabal van de psychologie. We
kunnen als voordrink de aangesloten vaten van Delta
opdrinken. Deze moeten toch afgetapt worden omdat Delta
daarna twee weken gesloten is.
○

●

Op de borrel 2
Dit gaat in de VTKar door. Omdat de koppeling van de kar
weer kapot was en dit veel geld kost willen ze door nieuwe
kartesten voor iedereen achterhalen wie er goed met de kar
kan rijden en wie niet en zo nodig tips geven. Iedereen die zijn
rijbewijs heeft mag een kartest doen. Seba gaat dit wel nog
controleren met de verzekering.

Delta
○
Medewerkersevent
Volgende week zondag gaat het medewerkersevent voor de
Deltamedewerkers door. Ze gaan eerst pizza eten en daarna
bowlen. Achteraf is er nog een vat in Delta waar heel het
praesidium op uitgenodigd is.
○

Nieuwe promo maandag
de Cornetpromo is afgeschaft. Deze promo was een enorm
succes want Cornet is nu enorm populair. Palm wilt dat we de
Brugse Trippel wat meer promoten dus komt er een promo op
maandag van 2 euro voor een Brugse Trippel. Er wordt de
vraag gesteld of er nog een tapcursus komt voor de
medewerkers. Vanuit de stad Gent komt er ook nog een

sfeerbeheercursus. Dit kan dan gecombineerd worden.
Hoedanook worden de medewerkers nu tijdens de shiften al
opgeleid en worden er tips gegeven waar nodig.

●

○

Cantussen op vrijdag
Er zijn dit semester veel cantussen op vrijdag. Het café zelf is
dan gesloten dus de verantwoordelijke van die avond moet
niets doen buiten wachten tot de cantus gedaan is. De vice
gaat een warme oproep doen om mensen te vragen die het
zien zitten om dit eens te doen. Er komt nog een overzicht van
hoe je Delta moet afsluiten met foto’s en dergelijke.

○

Gentse gruute kuis
Iemand van Stad Gent heeft Delta gecontacteerd. In Gent is
het de traditie dat de buurtbewoners van een wijk één maal
per jaar hun wijk opkuisen. De stad wilt nu de
studentenverenigingen hierbij betrekken door de buurt van de
Overpoort de kuisen. Dit zou doorgaan op een woensdag in
maart.

○

Predrink@ Delta
De Vagant doet van 16u tot 17u pintjes aan een euro. Delta
wilt dit ook doen van 21u tot 23u om meer startvolk te
hebben. Ze gaan dit proberen als experiment in week drie.

○

Drankleverancier (sterke drank)
De huidige drankleverancier is een beetje brak. Delta is nu
prijzen aan het vergelijken en de eventuele nieuwe
drankenleverancier zou wel whiskey kunnen leveren. Het
assortiment zou wel hetzelfde blijven.

IAESTE
○
Online komen van de stages (zo 7/02)
De stages zijn iets vroeger als gepland online gekomen.
○

Motivation package (vrij 26/02)
Motivation package is de cv en de motivatiebrief die moet
ingediend worden als mensen op stage willen. De deadline
hiervoor is 26 februari. Ze gaan hiervoor reclame maken in de
lessen en op Facebook. Dit jaar wordt er extra veel reclame
gemaakt omdat er vorig jaar veel stages niet opgevuld zijn
geraakt.

●

BEST
○
Weekend met BEST-Leuven (12-14/02)
Vorig semester was er de President’s meeting met Leuven. Nu
gaan ze samen op weekend om het jaar goed in te zetten.

●

FRiS
○

●

Onderwijsevaluaties
De onderwijsevaluaties gaan terug beginnen. Er wordt weer
chocolade uitgedeeld en het systeem is nog hetzelfde als
vorige keer. Tegen volgend jaar gaat er wel een nieuw systeem
zijn dat efficienter gaan zijn. Zo gaat er directe feedback zijn
in plaats van de feedback na een semester. Blijkbaar zijn er
een paar proffen die hun vak laten evalueren na hun
mondeling examen en dit werkt ook wel.

Sport
○
Après-ski-loop (ma 8/2)
Er gaat glühwein en chocolademelk zijn. Het gaat misschien
wel stormen.
○

Muurklimmen (di 9/2)
Sport gaat lengteklimmen in de Blaarmeersen met 20 man
voor twee uurtjes.

○

Speedteamtraining I (woe 10/2)
Dit semester is weer 12u-loop. Naar goede traditie gaat
Sport weer speedteamtrainingen organiseren. Omdat de oude
speedteamcoach Joachim afgestudeerd is zal Jim dit jaar
overnemen. De atletiekpiste is afgehuurd om op te trainen.

○

IFK volleybal heren (ma 15/2)
Dit is de tweede ronde. Als we nu door zijn mogen we naar de
halve finale.

○

Speedteamtrainig II (woe 17/2)
beetje hetzelfde als Speedteamtraining I maar dan in de
tweede week.

○

Jokerweek van de archies
DLK gaat voor hun Jokerweek een kermiskoers organiseren.
Wij gaan meedoen met VTK. Het is wel op de dag van het

galabal. Het zullen toertjes zijn van 1,3 kilometer.

●

○

pooltoernooi
Sport heeft deze activiteit verplaatst maar nu valt ze samen
met het tangodansen. Dit is toch een ander publiek dus dit
maakt niet zo veel uit.

○

12u loop
Is er al een thema voor de 12u loop? Het gaat waarschijnlijk
Star Wars worden.

Interne
○
Kick-Off Zwijnaarde 2 (?)
Er zullen pannenkoeken zijn voor de mensen in Zwijnaarde.
○

Kleutercantus (di 23/02)
Er is al een Facebookevenement aangemaakt
tweedejaars zullen binnenkort samenzitten.

en

de

●

Cursus
○
Cursusverkoop
De shiften zitten nog niet allemaal vol, ze hebben nog wel wat
hulp nodig.

●

Recruitment
○
Jobfair
De shiftenlijst komt binnenkort online. Dit zullen er redelijk
veel zijn dus alle hulp is welkom.

6)Algemeen
●

Delta
○

○

Vatprijs cantuszaal
Omdat de cantustafels van Delta vrij snel sneuvelen wilt Delta
nu de vatprijs optrekken met tien euro. Dan zijn we nog altijd
de goedkoopste cantuszaal. Deze verandering is wel pas voor
volgend jaar. Dit moet nog gestemd worden op de AV.
procedure overschot vaten
Na het kerstfeestje van het FK was er in Delta een aftap van al
het bier. Dit was goede reclame maar de ander kringen toe.
Als we Close The Books doen in Delta doen we dit wel beter
niet in het tweede semester.

●

FRiS
○

○

Kast in Zwijnaarde
Vanaf dit semester heeft FRiS een kast in Zwijnaarde. Deze
hebben ze gekregen door creatief te onderhandelen met de
decaan. Deze kast zou komen aan het auditorium van
industrieel beheer.
Wijziging programma master Bedrijfskundig Ingenieur
De faculteit wou een voorbereidingsprogramma geven voor
derde bachelors om hun voor te bereiden op deze master. Dit
idee is van tafel nu, maar er gaan wel vakken verschoven
worden zodat de studenten wel voldoende kennis van
probabiliteit zullen hebben.

7)Varia
●

Bespreken resultaten enquete (Mathieu)
In de kerstvakantie was er een algemeen survey over VTK. De postjes
mochten hun vragen insturen. Nu de enquete afgesloten is kunnen alle
postjes zichzelf eens evalueren aan de hand van de respons.

●

Prijs activiteit sportpraeses (Aster)
Aster zijn poef stond echt hoog na het eerste semester. Dit kwam
omdat hij bijna alle sportactiviteiten meedeed en er telkens voor
betaalde. Ook de sportverantwoordelijke die de activiteit organiseert
moet in principe betalen. Bij Cultuur is het de regel dat de
organiserende persoon niet meebetaalt als deze niet actief meedoet
aan de activiteit. Sport gaat nu dezelfde regel hanteren.

●

Banners in Delta (Seba)
Recruitment heeft grote banners besteld om reclame te maken voor
de Jobfair. Er hangt er al een in de Brug en in Zwijnaarde. In Delta
willen ze er een hangen op de trap naar de WC’s. Ze moeten dan wel
zorgen dat er niemand aan kan. Als dit lukt kunnen ook andere postjes
daar banners ophangen.

●

Buddy system voor exchange students (Sam)
De dients internationalisering van de faculteit heeft een voorstel
gelanceerd naar IAESTE toe voor een soort van buddysysteem. Onze
faculteit kent veel buitenlandse studenten en deze lopen vaak verloren
in het studentenleven en de administratie. Interne kan dit wel
organiseren omdat het in de lijn ligt van de Peter-en Meteravond. Er

kan hiervoor ook iets in het Civielke komen.
●

benefietavond van Aster
De vriendin van Aster wilt een benefietavond doen. Ze is al naar veel
zalen gaan kijken maar ofwel moest ze alle winst van de drank
afgeven ofwel kan ze geen concerten geven. Dit zou doorgaan op
zondag 6 maart van 17u tot 24u. Aster gaat heel de avond
verantwoordelijk zijn. Dit soort feestje moet goedgekeurd worden op
een praesidiumvergadering, iedereen is akkoord.

●

Kasten Bart De Kegel
Bart heeft metalen kasten staan, deze zullen in 3.15 komen.

●

recordpoging met hilok
Er is niet superveel respons gekomen op de oproep naar ideën voor de
recordpoging. Seba en Christophe hebben wel een goed idee maar dit
is misschien iets voor volgend jaar. Ze gaan het nu nog niet
verklappen.

●

Lessen tijdens Jobfair
Recruitment vraagt of er iemand verplichte les heeft op 23 februari.
Het is dan de Jobfair en Recruitment gaat dan proberen regelen dat
deze les verplaatst wordt.

●

Notable
Het is nog altijd de bedoeling dat de VTKWiki vervangen wordt door
Notable. Maar hun beloftes zijn nog niet nagekomen en de
communicatie is niet super. Dit kan dus nog wel eventjes duren.

●

Drank cocktailfuif
Lorenz gaat naar Nederland om drank voor de cocktailfuif. Hij zoekt
nog mensen die mee willen.

●

Kuisweek Delta
Delta wilt nog eens alle mensen bedanken die mee zijn komen kuisen
in de lesvrije week.

●

Verplichte afbraakshiften
Seba heeft al een voorlopige lijst klaar en gaat deze uploaden in de
komende week.

