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Te laat (verwittigd): Laurens 

Afwezig (verwittigd): 

  

1)Datum volgende PV 
Geen. 

2) Mededeling van de voorzitter  
3) Regels en afspraken 
4) Voorbije activiteiten 

● Delta 
○ DnB (woe 27/04) 

Het had misschien beter geweest als dit iets vroeger op het           
semester viel maar het was wel een goed feestje. Er was ongeveer            
volk tot 4 á 5u. Veel positiever reacties. Omzet was niet zo            
denderend. Headliner meer in proportie met de rest. Podium was          
goed.  
 

○ Red bull feestje (woe 4/05) 
Zeer tof feestje. Wel niet veel studenten in Delta. De gemiddelde           
leeftijd lag hoog. 
 

○ Medewerkersevenement (ma 9/05) 
Eerste plan was een tapwedstrijd maar er waren uiteindelijk maar          
acht mensen ingeschreven. Ze hebben dan maar pizza besteld en          
pinten gedronken. Idee van tapwedstrijd toch nog meenemen naar         
volgend jaar. 
De datum kon iets beter omdat het een week vroeger nog het            
medewerkersetentje van VTK was. Het viel ook samen met de FK           
BBQ. 
 

○ Tappen in de Yucca (di 3/05) 
Delta was uitgenodigd om te gaan tappen. Yucca vond dit leuk. 
Ze hebben daar wel een regel dat als je verkeerd tapt dat je dit              
moet adden. 
 

● Feest 



○ Springbreak goliarde (ma 25/04) 
Was heel kalm, was na het IFK-finaledag.  
 

○ Springbreak cantus (don 28/04) 
Was geniaal. Bezoek van VEK, VLK, VRK, VETO, de homes en           
oude zakken. VTK was in de minderheid. Was een heel leuke           
cantus. Er waren waterpistolen.  
 

○ Final goliarde (ma 10/05) 
Feestjaar goed afgesloten.  
Heel veel volk door de gratis vaten.  
 

● Gentlemens night (ma 2/05) 
Was heel goed verlopen. Klein beetje boven begroting. Kwam door          
misverstand met de vaten. Veel zonnebrillen over en te weinig sigaren.           
Stijn (lumen) is heel duur geworden. We gaan misschien een andere           
fotograaf zoeken want hij is echt wel duur. Eerst was er sprake van een              
deal met een andere fotograaf. Kunnen we dit nog fixen? 
 

● Ladies Night (ma 2/05) 
Het was mooi versierd. Fotobooth was te kort. Er waren hapjes en            
cocktails. Het was leuk.  
 

● BEST 
○ Verkiezing nieuw bestuur (zo 9/05) 

Er moest een extra persoon verkozen worden. PR en FR          
combineren. Dit is dan een nieuwe bestuursfunctie. Voorzitter        
wordt Vincent. Margot Pinson wordt PR. Penning is Stefanie Van          
Laere. PR en FR is Karin. 
 

● FRiS 
○ Verkiezingen faculteitsraad  

Raad van bestuur van de faculteit. Er zijn 13 mensen verkozen. Ze            
hebben de fris verkiezing gekoppeld aan de verkiezing van de raad           
van bestuur. Dit werkte goed. Er is heel veel respons gekomen aan            
onze faculteit. 
 

● Vice 
○ Medewerkersetentje 

Was heel lekker. 
 

● Sport 
○ Finales IFK (ma 25/04) 

Er waren heel veel supporters. Sport is daar dankbaar voor. Met           
de heren volleybal de finales kunnen winnen. Bij de dames 4des           
geeindigd. We hebben uiteindelijk de veldloop, zwemmen heren.        



Judo, pingpong, volleybal heren gewonnen.  
 

○ Jeneverbaseball (woe 27/04) 
Sport kon niet, nieuw sport heeft overgenomen. Was iets later          
begonnen om meer mensen naar het dnb feestje te lokken. 
 

○ Sportbedanking (don 28/04) 
Was heel leuk! 
 

○ Lopen met nieuw sport (ma 02/05) 
Pieter heeft een speech gegeven om ze al te motiveren voor           
volgend jaar. 
 

○ Final race (ma 09/05) 
De laatste race. Kasper heeft gewonnen met 17 min en 19           
seconden. 
 

○ Cursusverkoop 
De laatste cursussen zijn verkocht. Er zijn mensen niet         
afgekomen. 
 

● Verkiezingen 
○ Verkiezingsetentje 

Beetje meer uitgegeven dan verwacht? Goed gegeten en        
gedronken. 
 
 

5) Komende activiteiten 
● BEST 

○ Applications Autumn Course (tot 15/05) 
Appliceren kan tot nu zondag. Er zijn al heel wat kandidaten. 
 

● CTB (23/06) 
Close the books gaat door in de Aquamuse. Ze gaan proberen er een Burn              
the Books van te maken. Wordt veel praesidium verwacht. VLK gaat meer            
moeten betalen voor de inkom dan leden. 
 

● Firnale 
○ Bierbowling (29/06) 

In de Overpoort Bowl.  
 

○ Afgestudeerdenfeest (30/06) 
In het Karlshof. Vorig jaar is er een schilderij gestolen.  
 

● Vice & Praeses 
○ Driedaagse (27 tot 29 juni) 



Komen er extra plaatsen? 
We kunnen extra mensen te slapen leggen. Dit zal dan in tenten            
zijn, ongeveer 25 mensen. We moeten dan extra geld begroten.          
Wachten tot morgen om mensen erbij te nemen tot de 90 plaatsen            
vol zijn. 
 

○ Overdrachtsetentje( vrij 24/06) 
Veel over gediscussieerd. We gaan eten, waar is nog geheim,          
daarna cantus. 
 

● Delta 
○ Zomerafsluit (26/06) 

Ze gaan proberen de wedstrijden van de belgen op het EK uit te             
zenden. Ze gaan ook de schermen gebruiken. Donderdag 16 juni is           
Delta open. Daarna ma, din, woe en donderdag ook open.          
Zaterdag de 25ste juni gaat dan het feestje van Arnout door in            
Delta. Klaas gaat open doen. 
 

○ Sterke bieren week (9/05 tot 13/05) 
Is nu bezig. Alle sterke bieren moeten op. 
 

6) Algemeen 
● FRiS 

○ Nieuw bestuur 
Nieuwe campusverantwoordelijke, 
Er is nog geen voorzitter en verantwoordelijke Schoonmeersen of         
secretaris. Ze gaan dit nog opvullen. Als je nog mensen kent die            
dit zouden willen doen kan je dit altijd laten weten aan Michiel. 
 

○ FRiS en jaargroepen 2016-2017 
Klaas heeft jaargroepen opgericht omdat hij de 5de keer         
scheikunde moest doen. 
 

7) Varia 
● Bekendmaking Tankvoorzitter 2016-2017 (Lorenz) 

Joris! 
 

● Kandidaturen yolokolomité 2016-2017 (Pieter) 
Alexander! 


