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Te laat (verwittigd): Thomas O, Lise, Stijn, Joris
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Gilles, Basile, Tania
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 26/03 om 19u

2)Mededeling van de voorzitter
Galabal was heel cho.
Wout heeft vorige week hard gewerkt in Blauw. Daardoor staat er nu veel
op de gang.

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● Sport
○ IFK Minivoetbal heren ⅛ finales (27/02)
VTK2 speelde tegen VRG. Het was heel spannend, maar nipt
verloren.
VTK1 is met 14-1 gewonnen.
○ Speedteamtraining III (01/03)
○ IFK Badminton (06/03)
○ IFK Minivoetbal dames ¼ finales (08/03)
Verloren met 8-1 van Hilok. Vorig jaar hadden we tegen hen
verloren met 30-0 dus ze hebben echt wel goed gespeeld.
○ IFK Basketbal dames en heren (08/03)
Dames: verzet.
Heren: Dit was tegen VRG. Het was een spannende wedstrijd en
we hebben nipt gewonnen.
○ Speedteamtraining IV (08/03)
○ Minivoetbaltoernooi (04/03)
Er waren 8 ploegen. Alles is redelijk vlot verlopen.

● Feest
○ Sollicitatie goliarde (27/02)
Dit is vlot verlopen. De meesten vonden het leuk. Ook C&D vond
het leuk. Ze hebben veel reclame voor de jobfair kunnen maken.
○ Crazy dating goliarde (06/03)
○ Galabal (10/03)
Feest bedankt iedereen om te helpen. Ze zijn zeer tevreden.
Er waren wel problemen met de bussen. Tussen 23u en 1u30
stond er heel veel volk aan Kattenberg. Ze werden ook agressief
en dan hebben de buschauffeurs de politie moeten bellen. Dit
herhaalde zich tussen 5u en 6u. Er waren zes bussen waarvan
vier grote en twee kleine bussen, dit was niet afgesproken.
Twee bussen zijn ook ineens gestopt met rijden.
De afstand was onderschat door Feest.
Er kan eventueel iemand ingehuurd worden om het opstappen in
goede banen te leiden. Hier kunnen ook medewerkers of
praesidium voor ingeschakeld worden. Bij het terugkeren kunnen
nummers uitgedeeld worden om het gemakkelijker te maken.
Volgend jaar moet dan heel duidelijk gemaakt worden dat de
busdienst beter zal zijn.
De shiften voor afbraak waren niet volledig opgevuld en er was
soms wat verwarring. Feest is er tot 20u30 gebleven om af te
breken.
Silvertie was met te weinig in de feestzaal en met te veel in de
balzaal.
Ze
konden
geen
problemen
oplossen
of
verantwoordelijkheid nemen. Ze ruimden ook geen glazen af. Er
kan eventueel waarborg gevraagd worden voor glas.
Aan de inkom kunnen best bakken voor glas gezet worden want
drank mocht niet binnen noch buiten. Er wordt hier best ook een
vuilniszak voorzien. Ook aan de bar waren geen vuilniszakken.
In de feestzaal was het goede muziek. Er was wel veel rook en
de deuren werden beter meer opengezet.
Het diner wordt beter in een andere zaal georganiseerd dan in de
balzaal, want nu heeft de receptie hierdoor niet lang geduurd.
Het is belangrijk dat de shiften meer opgevuld worden.
Feest zal nog een mail sturen om opmerking door te sturen voor
volgend jaar.
● Delta
○ Straight Outta Delta (02/03)
Er was heel veel volk en de mensen vonden het leuk.
● C&D
○ Jobfair (28/02)
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De bedrijven waren positief over de organisatie.
Het was een beetje lastig met de walkies want er waren twee
circuits.
○ Development Course 1 (07/03)
Deze werd gegeven door mensen van Papilium. Het was heel
interactief en heel leuk met een gezellige receptie achteraf.
Interne
○ Pannenkoeken @Plateau (06/03)
Hiervoor is de overschot van in Zwijnaarde gebruikt. Alles is
opgeraakt. Er is wel veel suiker over.
Schachtentemmer
○ Doopreünie (06/03)
Er waren 30 à 40 gedoopten. Er is gratis pizza en bier
uitgedeeld. Het was leuk. De doopdiploma’s zijn nog niet
uitgedeeld. Jonas gaat hiervoor zorgen.
Vorige jaren werd dit ook aangekondigd aan de meesters, dit jaar
niet. De schachten mochten wel hun meesters uitnodigen.
IAESTE
○ Borrel (06+07/03)
Dit was met de voorzitter en de ex-voorzitter. Er werd gepeild
naar het board van vorig jaar.
Pers
○ Verschijnen ‘t Civielke 3 (06/03)
○ Kommaneuken ‘t Civielke 4 (09/03)
De activiteit wordt steeds populairder. Er was 19 man.
Er waren gezichtsmaskertjes.
PR
○ Archiefair (08/03)
Er waren zes sprekers en ongeveer 50 man.
BEST
○ EBEC (08/03)
Er waren geen problemen, alles is goed verlopen.
Halftime
Benny was te laat, waardoor we te laat zijn beginnen eten.
Het was niet volzet, voor de cantus was er weinig volk, maar het was
wel heel gezellig en leuk.

5)Komende activiteiten
● IAESTE
○ Memberraisingevent (13/03)
IAESTE heeft nieuwe leden nodig. Ze hebben nu al 25
inschrijvingen voor potentiële leden. Dit is goed.
○ IAESTE weekend (24-26/03)

● Sport
○ IFK Minivoetbal heren kwartfinales (13/03)
We spelen tegen HILOK3 en normaal zou dit wel moeten lukken.
○ Speedteamtraining V (15/03)
○ IFK Basketbal dames en heren (15/03)
De heren spelen tegen Chemica, de dames tegen Hilok. Beide
wedstrijden zouden we kunnen winnen.
○ Pooltoernooi (16/03)
○ IFK Badminton dubbel (20/03)
○ Speedteamtraining VI (22/03)
● Feest
○ Champagne goliarde (13/03)
Er zijn een 40tal flessen over die aan verminderde prijs verkocht
zullen worden.
○ Stilte voor de storm goliarde (20/03)
Er worden twee gratis vaten gegeven.
○ Lentefuif (22/03)
Vanaf woensdag start de verkoop voor niet-leden. Voor de
verkoop in Zwijnaarde worden kaarten achtergehouden.
● BEST
○ ML Workshop (14/03)
BEST geeft een workshop en geeft mensen tips en tricks.
● C&D
○ Development Course 2 (14/03)
Dit gaat een public speaking groep zijn. Blijkbaar is dit heel goed.
Er zijn nog zes plaatsen vrij.
○ Start-up Garden (15/03)
Dit wordt georganiseerd samen met de VEK. Dit is het eerste
evenement samen. Het concept is een kleine jobfair in de
faculteit Economie. Er zullen een zevental start-ups zijn.
○ Development Course 3 (21/03)
Dit gaat over brainstormen. Het zal interactief zijn en schijnt heel
goed te zijn.
● Schachtentemmer
○ Ingenieurscantus (15/03)
Deze cantus is samen met VLK. De inschrijvingslijst is vol. De
cantus is enkel voor gedoopten. Als er mensen op de reservelijst
komen, zal Jonas ongedoopten uit de lijst halen.
○ Initiatiedoop 5 (20/03)
Dit is een bierbowling, waar ook de peters en meters mogen aan
meedoen.
Velen hadden hun dooplintje aan op het galabal. Dit is positief.

● Web&ICT
○ Codesprint IV (16/03)
Er zal gewerkt worden met thema’s omdat dit blijkbaar populair
is.
○ ThermiLAN (23-25/03)
Dit valt samen met Dies Natalis, dus je kan sowieso niet in Blauw
werken. Er gaat een grote TV en consoles zijn.
● Interne
○ Infodag (25/03)
De Brug zal niet open zijn dus alles wat betreft eten zal
doorgaan in de UFO. Er zal dus veel werk zijn. Iedereen van
praesidium wordt verwacht te helpen. Er zullen ook shiften zijn
op vrijdag om de UFO al op te bouwen.
● Delta
○ DnB (28/03)
Er zal twee euro inkom gevraagd worden.
Dit is een samenwerking met Memento.
● Sport
○ 12urenloop (26/04)
● Borrel met Praeses en Vice
Er zijn slots van een kwartier. Je mag inschrijven op meerdere slots.

6)Algemeen
● Foto’s op Facebook (Alexander)
Vorig jaar was hier al discussie over. Toen kreeg Facebook recht over
je foto maar dat blijkt nu niet (meer) waar te zijn.
Je verliest gratis publiciteit door ze niet op Facebook te zetten.
De foto’s zullen ook nog op de VTK-site gezet worden.
Dit wordt goedgekeurd.
● Goedkeuren medewerkers
○ Cultuur
- Rens De Coensel
- Lucas Derveaux
- Toon Demeester
- Benjamin Van Iseghem
- Selene Spruytte
- Marie Van Hecke
- Kim De Weerdt
- Laura Van Messem
- Noor De Boom
- Hannah Notebaert
- Manon Claeys
- Flaure Derveaux

- Laura De Saedeleer
Allemaal goedgekeurd.
○ Web&ICT
- Jens-Joris Decorte
Goedgekeurd.
○ Feest
- Katrijn Claeys
- Jerone Van Bruyssel
- Willem Vermeulen
- Jarne De Waele
Allemaal goedgekeurd.
● Praeses en Vice
Er komen twee teams op: Alexander&Elke en Brecht&Jules.

7)Varia
● VTKodak (Kirsten)
De camera is amper gebruikt de laatste weken. Doe dit meer want nu
zijn er te weinig foto’s.
De nieuwe camera moet lang opladen, dus steek hem in als je ziet dat
hij bijna plat is.
● Payconiq (Alexander)
Dit is een app waarmee je gemakkelijk betalingen kan doen.
Is de bancontact-app niet beter?
● GrooveX reünie op 28/04 (Cedric)
Dit wordt goedgekeurd.
Iedereen is welkom.
● Vlag VTK
Er zijn twee offertes binnen. Het zal een grote vlag worden.
● Alcohol drinken achter de bar in Delta
De mensen achter de bar moeten verantwoordelijk zijn. Als de
verantwoordelijke ziet dat iemand te zat is, moet die optreden.

