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Te laat (verwittigd):
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Cedric, Hanne, Stefan
Afwezig niet verwittigd: Joris
GSM:

1)Datum volgende PV en AV
Zondag 07 mei: PV14

2)Mededeling van de voorzitter
● Volgende zondag is het het verkiezingsetentje. We verzamelen om 18u
aan Delta, liefst met de fiets.
● overgangsPV gaat door op donderdag 18/05

3)Regels en afspraken
4)Voorbije activiteiten
● Sport
○ IFK Minivoetbal (27/03)
Dit was tegen HILOK. We hebben gewonnen en gaan naar de
finale.
○ Speedteamtraining VII (29/03)
Er waren meer dan 60 aanwezigen. Mario Pickavet was er ook.
○ Rugby training (17/04)
Maandag was er een training en werd er uitleg gegeven. Op
woensdag was het dan IFK.
We zaten in een poule met VRG (die gediskwalificeerd zijn) en
geneeskunde. We waren eerste in onze poule, maar hebben
nadien verloren tegen VEK, dus werden uiteindelijk tweede.
○ Week van het speedteam (17-19/04)
Maandag: lopen.
Dinsdag: crossfit. Er was niet veel volk.
Woensdag: berg en aflossing op de piste. Er was meer dan 30
man.
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○ IFK Rugby (20/04)
Feest
○ AA goliarde (27/03)
Het was leuk.
Er zijn minder enveloppen verkocht dan verwacht, maar dat is
geen probleem.
○ Paasgoliarde (17/04)
Het was heel leuk.
Er was chocolade.
○ Bierfietsen (19/04)
Feest wil Jacob bedanken om last minute te helpen.
Er waren ongeveer 26 personen, hoewel de inschrijvingen initieel
volledig vol zaten.
Ze hebben het speedteam bezocht.
Er is een vat van 50l en een vat van 30l gedronken.
Delta
○ Delta presents drum & bass 3.0 (28/03)
Het was een redelijk succes. Er zijn 180 tickets verkocht.
○ Reggaeton (18/04)
De initiatie is gegeven door Abdel.
De palmbomen zijn op de cantus beland.
Het was een goede oplossing voor de lege dinsdagen.
IAESTE
○ IAESTE board verkiezingen (28/03)
Thomas Geldhof komt voor IAESTE bij VTK.
○ Twinning Macedonië (10-14/04)
Het was leuk. Er waren enkel een paar problemen op de
terugweg.
○ IAESTE Talks (19/04)
Dit was de eerste editie.
Het was een evenement om hen op de kaart te zetten in verband
met internationalisering.
Er was niet heel veel volk ondanks dat er veel reclame was
gemaakt.
Cultuur
○ Show (29+30/03)
Het was heel leuk, iedereen heeft zich geamuseerd.
Feedback of opmerkingen mogen doorgestuurd worden via mail.
○ Parkpop 2017 (20/04)
Dit was zeer geslaagd.
Het was mooi weer. Er was een goede sfeer.
De derde cultuur is opgevangen door Jacob en Isa.

Feedback mag doorgestuurd worden via mail.
● Vice
○ Praesidiumactiviteit (13/04)
Bijna iedereen was er.
○ Praesidiumuitstapje: galabalrolling (21/04)
Galabal VRG en VPPK.
Er was maar een heel klein aantal mensen (8).
○ Galabal VTK Leuven (31/03)
Het was heel leuk. Bijna iedereen was er.
● Schachtentemmer
○ Cantus Vader Ploegse (18/04)
Er waren meer vrouwen dan mannen.
Het was heel luid.
Er zijn 7.5 vaten gedronken.
Het was plezant.
Bij hen was het vriendjescantus, waardoor er veel waren die nog
niet gecantust hadden, maar het was relatief oké.
● Interne
○ Paaszoektocht (19/04)
Er waren zakjes en bekertjes verstopt in de Plateau en in
Zwijnaarde. Alles is weg.
● Pers
○ Kommaneuken ‘t Civielke 5 (19/04)
Er was maar een povere opkomst, maar het was gezellig.
Blauw was wel niet zo praktisch.

5)Komende activiteiten
● Sport
○ Lopen met de decaan (24/04)
○ 12Urenloop (26/04)
Er staan nog shiften open, vooral die van de kar zijn belangrijk
om opgevuld te geraken.
Er zijn VTK-sjaals voor €5 en plaktattoos (2500).
Het speedteam is heel groot, dus sportief zit het heel goed. Er is
een grote kans op de overwinning, maar het is afwachten hoe de
concurrentie is.
Stefan heeft de loperstool aangepast. Het loopt normaal gezien
niet meer vast.
○ IFK e-sports (28/04)
Het is een moeilijke zoektocht naar deelnemers.
Voor League of Legends zoeken ze vijf deelnemers en voor
Hearthstone één iemand. Klaas zal Hearthstone spelen.
○ Golfinitiatie (02/05)
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Dit zal doorgaan op de golfschool in Drongen. De inschrijvingen
zitten vol.
○ IFK Finaledag (03/05)
We spelen minivoetbal tegen VLK en bij volleybal mannen spelen
we de halve finale en de finale.
Het wordt een spannende dag want we maken kans op winst.
Het begint om 19u.
Feest
○ Shotjesgoliarde 2 (24/04)
Er zullen shotjes zijn aan €1, waarvoor de overschot van vorige
activiteiten zal gebruikt worden. Op=op.
Deel het Facebook-evenement zeker met je vrienden.
○ Stakingsgoliarde (01/05)
Feest staakt, het is aan nieuw Feest. Of algemener: heel het
praesidium. Het nieuw praesidium zet een vat.
○ VTK Feest (03/05)
Het wordt een summerparty met cocktails.
Like en deel het Facebook-evenement.
IAESTE
○ Connect (26-30/04)
Dit is een conferentie met de IAESTE landen van West-Europa.
Er zijn veel workshops en wij geven er zelf ook.
Het gaat door in Zweden. Volgend jaar organiseren wij het zelf in
Verloren Bos (Lokeren).
○ SID (04-07/05)
Hier wordt gesproken over de toekomst van IAESTE.
Het gaat door in Macedonië.
PR
○ Techboost (27/04)
Dit is een evenement van AIG. Het gaat door in de Ghelamco
Arena. Het gaat over big data.
De inschrijvingen zitten volledig vol.
Er staan nog shiften open (rondleiding en catering).
Vice
○ Thor op bezoek (27/04)
Thor is VTK van Eindhoven. Ze blijven vier dagen in Gent.
Donderdag geven Yentl en Elke een rondleiding in Gent.
Cultuur
○ Ribbetjes (04/05)
Overmorgen openen de inschrijvingen.
Web&ICT
○ Codesprint (04/05)

Dit zal gebruikt worden als overdracht.
● Verkiezingen
De stemming loopt van 26/04 9u tot 27/04 18u.

6)Algemeen
● Facturen doorsturen naar Penning (Cedric)
Als je een factuur via mail krijgt, stuur die dan door naar Penning.
● Gebruik Cambio (Sander)
We kunnen Cambio gebruiken via FK.
Er staan ook auto’s aan Plateau.
Je moet enkel de kilometers betalen.
Je hoeft geen kartest gedaan te hebben, je moet wel je rijbewijs
hebben.
● Skireis
Er wordt overgestapt van Skikot naar Skiline.
De skireis zal doorgaan in Andorra. Thomas O en Stijn zijn op
verkenning geweest. Het is mooi.
De residentie ligt aan de skilift en er is een discotheek in de residentie.
De prijs zal €439 bedragen. Misschien gaan we met de TGV in plaats
van met de bus.

7)Varia
● Datum overdracht/ datum CTB
Donderdag 18/05: overdrachtsPV
Vrijdag 30/06: overdrachtsetentje + -cantus.
Donderdag 29/06: Close The Books
02-04/07: driedaagse
● Lustrumweek en lustrumcomité (Jules)
Het lustrumcomité zal bestaan uit vijf personen, waaronder Jules.
Er volgt een infomoment voor de geïnteresseerden.
● Samenwerking VTK, BEST, IAESTE, GSR & ESN rond internationale
studenten
Internationale studenten moeten meer betrokken worden bij de
studentenverenigingen.
Ze hadden Yentl aangesproken en zij heeft BEST en IAESTE erbij
betrokken.
Enkele voorbeelden voor initiatieven zijn:
- Feestje in Delta
- Grote activiteit voor hen op de vooravond van een grote VTK
activiteit
- Posten in hun Facebookgroep
- Grote activiteiten ook in het Engels promoten (bvb galabal)
● Evaluatie verkiezingen + evaluatie grote evenementen (budget) op

●
●
●
●

11/05
Maandag 01/05 is de Plateau toe. Ook op zondag kunnen we
waarschijnlijk niet binnen (dit is belangrijk voor het etentje).
FK AV 24/04 19u30: verkiezing praeses: Stijn Adams
Lustrum Centaura (27/04)
24u Yucca (03/05)

