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Te laat (verwittigd): 

Te laat:  

Afwezig (verwittigd): Mathieu, Jasper, Laurens, Jules 

Afwezig niet verwittigd:   

 

1)Datum volgende PV 
Dinsdag 10 mei in Delta 
 

2)Mededeling van de voorzitter 
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
● PR & Externe 

○ TechBoost (don 21/04) 
Jan De Nul en Deme hadden gesponsord. Er was een foutje           
voor de drankbestelling. Maar dit was niet onze fout. AIG was           
blij dat we zijn komen helpen. Er waren 500 inschrijvingen. 
 

● Feest 
○ Ketnetgoliarde(ma 11/04) 

Feest had een kroketmachine gekocht. Dit was heel leuk. Het          
thema was heel tof. Geslaagd feestje! 
 

○ Ketnetcantus(woe 13/04) 
Eerste deel was wat woelig, het tweede deel was beter. Het           
was jammer dat er weinig praesidium was. VTK Leuven had          
gezegd dat ze met 50 gingen komen maar uiteindelijk maar          
met 10 gekomen. Volgend jaar niet meer voor parkpop leggen. 
 



○ Netflix and chill goliarde(ma 18/04) 
Rustige goliarde. Het is toch een zwaar feestje geworden. Ze          
hebben Pokemon en Monty Python gekeken. Daarna een dik         
feest met veel volk. 
 

● BEST 
○ Motivation day (zon 17/04) 

Namiddag een stadsspel en dan gaan lasershooten met alle         
BEST-praesessen. 
 

○ Verkiezing BEST Praeses (ma 11/04) 
Jacob is verkozen tot BEST Praeses. 
 

● Cultuur 
○ Parkpop (don 14/04) 

Dit was een enorm succes. Kneukeltje! 
Er was 3x zoveel volk als verwacht. Volgend jaar moeten er           
extra taps voorzien worden en de bonnenstand apart zetten.         
Het podium mocht ook wat groter. De locatie van dit jaar in            
het Zuidpark was echt beter. Citadelpark was echt wel         
gezellig maar het Zuidpark was makkelijker om op te bouwen          
en er kan meer volk naartoe. 
Opmerkingen: 
- Opletten met groter worden. Beter een hoger podium dan          
groter. Container voorzien waar je logistieke dingen kan        
zetten zodat je ‘s avonds niet meer naar de Plateau moet. 
- Veel mensen die in het begin eigen drank hadden maar na            
een tijd toch bij ons besteld hadden. 
- Oppassen met volgend jaar extra geld erin te steken want           
het is een riskant evenement door het weer.  
- Er was niet echt iets om te eten. 
 

○ Spare ribs à volonté (woe 20/04) 
Het was lekker.  
 

● Pers 
○ Kommaneuken 5 (di 12/4) 

Zeer gezellig. Er was champagne en loempia’s.  
 

● Sport 
○ week van speedteam (11/04-14/04) 

Er is een iemand in het ziekenhuis beland. Sport gaat          



benadrukken dat men niet naar alle trainingen verplicht moet         
komen. 
 

○ IFK Rugby (don 14/04) 
VEK is super goed. Ze zijn er zwaar van verloren en zijn            
tweedes geworden omdat we toch de rest afgemaakt hebben.         
Ze zijn daarna met negen man frieten gaan eten. 
 

○ Preselectie Julienronde (don 14/04) 
Cedric is gewonnen en heeft op de 12urenloop ook gewonnen 
 

○ 12 urenloop (don 21/04) 
Dikke kneukel. 
Het is heel den dag spannend geweest. Voormiddag stonden         
we een achttal rondes voor op Hilok. Er was iets mis met de             
stok en onze rondes werden niet bijgeteld. Hilok kreeg         
motivatie omdat ze dichter kwamen, dit was wel spijtig. 
De laatste drie uur was echt zalig. Stijn bedankt het          
praesidium.  
De busjes zijn amper gebruikt. Sport gaat dit navragen. 
Is er veel gebruik gemaakt van de jacuzzi? Joris was te laat op             
zijn afbraak. 
We zijn de waarborg kwijt omdat omdat niet alles opgekuist          
was.  
 

● Praeses & Vice 
○ Praesidiumactiviteit 

We zijn gaan paintballen. Het was tof. 
 

5) Komende activiteiten 
● Feest 

○ Springbreakgoliarde(ma 25/04) 
Het weer gaat niet goed zijn. Het is dan IFK finaledag. We            
willen echt een rustige goliarde. Gewoon scannen en drinken.         
Er zijn nog wat opblaasdieren. 
 

○ Cantus(don 28/04) 
Laatste van het jaar. Ook springbreakgoliarde die dag. Er gaat          
een zwembad zijn. Er komen wat prosenioren en oud         
praesidium. Er is geld over dus de gedoopten mogen gratis          
cantussen. Warme oproep aan het praesidium om naar de         
cantus te komen. 



 
● Interne 

○ Peter- en meterreünie (di 26/04) 
Dit gaat helaas niet door. Interne is er te laat aan begonnen en             
daardoor ging er waarschijnlijk niemand komen. Ze hebben nu         
hun geld helemaal terug gekregen. 
 

● Sport  
○ Finales IFK (ma 25/04) 

We zijn door voor de vollebay van de heren en de dames.            
Sport doet een oproep voor supporters. Daarna is het ook          
prijsuitreiking met de bekers. Sport vraagt of iemand het         
materiaal naar de plateau wilt doen. 
 

○ Jeneverbaseball (woe 27/04) 
Nieuwe sport neemt dit over. 
 

○ Sportbedanking (don 28/04) 
Valt samen met de cantus. Gaat hetzelfde zijn als vorig jaar,           
bowlen en pizza 
 

● Delta 
○ Drum n Bass (woe 27/04)  

VTK praesidium mag gratis binnen. Er zijn nog shiftjes die          
open staan. Veel shiften op de late avond. Delta gaat nog eens            
communiceren dat andere praesidea niet gratis binnen mogen.  
Het is dan 24u van de yucca. Delta gaan van 16 tot 18 achter              
de bar van de yucca staan. 
Er is dit semester ook een medewerkeersevent. 9 mei gaan ze           
een tapkoningwedstrijd organiseren. 
 

● FRiS 
○ Promotie verkiezingen (27/4-28/4) 

D-week voor fris. Eindelijk verkiezingen. Stem zeker en        
mobiliseer je vrienden om op hem te stemmen. Ze gaan          
iedereen bedanken die gestemd heeft door koffiekoeken uit te         
delen. Woensdag naar schoonmeersen en donderdag naar       
Zwijnaarde. 
 

○ Faculteitsraad (woe 18/05) 
Seba en Christophe zijn bij de decaan geweest. Het is over de            
relatie VTK-faculteit gegaan. We staan tamelijk ver van de         



faculteit. Proffen kwamen vroeger veel meer naar de show en          
het galabal. Elke maand is het faculteitsraad. Het idee was dat           
VTK de receptie organiseert. Normaal zijn daar geen hapjes         
maar als wij dit dan wel doen.  
Proffentap? Nog niet voor nu, later misschien. 
 

● Feest 
○ Massacantus 

We mogen gaan maar er gaan voorwaarden aan vasthangen.         
We gaan ons niet mogen uitkopen. We moeten mensen         
voorzien die aan de tap gaan staan. Blijkbaar was het wel           
iemand van ons die die emmer met scherven omver geschopt          
heeft. 
 

● Vice 
○ Medewerkersevent 

Het gaat BBQ van Benny zijn. 
 

6) Algemeen 
● Gentlemen’s Night 

Het gaat nice worden. Er gaan nog shiften online komen. De ROI is             
570 procent. Er gaat aan de deur moeten gestaan worden om de            
mensen aan te duiden en zodat er geen chips naar huis genomen            
worden. 
 

● Ladies Night 
Er komt een fotograaf en er zullen hapjes en dergelijke zijn en            
goodiebags.  
 

7) Varia 
● '15-'16 in het archief (Aster) 

Kunnen we geen doos maken met foto’s van dit jaar en dan in het              
archief steken. We kunnen via guido ook een fotoboek laten maken. 
 

● Nieuwe tankkaart in de kar 
Doe deze niet opnieuw kwijt aub. 
 

● Tablets fris 
Zorg dat de deur van Blauw dicht blijft omdat er tablets in het vakje              
van fris gaan liggen. 
 



● Popup delta truck 
Pieter gaat eens bekijken hoeveel het kost. 
 

● We kunnen een VTKermis doen in een lustrumjaar. 
 

● Delta in de examens open doen 
Velen hebben 15 juni al gedaan. De kuis gaat dan moeilijk worden. Er             
zijn dan al veel laatstejaars en je kan ze dan al laten kennismaken met              
Delta. 
 

● Jaarverslagen 
Zorg dat je jaarverslag up-to-date zijn. 


