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Te laat (verwittigd): Nick, Stéphanie, Thomas DB, Jules 

Te laat:  

Afwezig (verwittigd):  Anna, Basile, Joris 

Afwezig niet verwittigd:   

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 
Zondag 6 november 2016: PV6 

2)Mededeling van de voorzitter 
● 31 oktober en 1 en 2 november is de Plateau gesloten (ook voor badge) 
● Blauw is een stort. Er is vaak veel volk in Blauw waardoor het snel vuil               

wordt. Iedereen moet moeite doen om het proper te houden, niet enkel            
diegenen die kuisweek hebben. Als dit niet lukt, zal er in het tweede             
semester weer een kuisdag zijn, waar iedereen verplicht moet aanwezig          
zijn. 
Dit geldt ook voor Groen, Rood en 3.15. 

3)Regels en afspraken 
4)Voorbije activiteiten 

● C&D 
○ Development Day (11/10) 

Er is een mail gestuurd om feedback te vragen en daar is veel             
respons op gekomen, dus bedankt. 
Het was een leuke dag. In het begin een beetje stress, maar de             
aanwezigen hebben daar niets van gemerkt. 
Er zijn goede commentaren op gekomen, dus zal zeker herhaald          
(en eventueel uitgebreid) worden volgend jaar. 
De mock-interviews zullen ook op de Jobfair zijn. 

○ Sector Day Construction & Dredging (18/10) 
Het lasershooten was heel leuk. 
Een van de bedrijven had het verkeerd genoteerd in hun agenda           
en was dus niet aanwezig. Voor de bedrijven was het leuk om            
eens iets anders te doen. Het is ook goed om een specifiek            
publiek te kunnen aanspreken. 



De locatie was niet echt top. 
Naast één iemand van C&D was ook het Careerteam aanwezig,          
maar ze zouden zich beter kunnen organiseren (bvb niet samen          
activiteit doen). 
Sector Day Consumer Goods is afgeschaft wegens te weinig         
bedrijven. 

● Cultuur 
○ Pokertoernooi (12/10) 

De avond is goed verlopen, maar is wel uitgelopen tot 4u15. 
Zoals elk jaar was er commentaar op de blinds. Deze verhogen           
te snel (om sneller gedaan te hebben). Misschien kan voor          
volgende jaren gekeken worden om aan de dealers zelf te          
vragen of het omhoog mag of om met minder deelnemers te           
werken. 
Daarnaast was er ook commentaar op de prijzen. Er was geen           
sponsoring, dus het was uit eigen budget. 

● PR 
○ Update@Campus (12/10) 

Bedankt aan de medewerkers. De organisator was heel        
tevreden. 
Stijn heeft binnenkort vergadering met AIG. Het is begrijpelijk         
dat ze tijdens de activiteit niet helpen, maar bij opbouw/afbraak          
is hulp wel welkom. Anders lijkt het alsof we voor hen werken            
i.p.v. samen te werken. 

● Sport 
○ Oefenmatch voetbal (10/10) 

Het was een beetje onoverzichtelijk want er was veel volk en de            
hesjes waren vergeten. 

○ Oefenmatch basketbal (11/10) 
Ook hier was er veel volk. 
Er was een probleempje met de zaal waardoor ze zijn moeten           
verhuizen. 

○ IFK Tafeltennis (17/10) 
We zijn geëindigd op de tweede plaats. 
Merci aan sporters en supporters. 

○ IFK minivoetbal heren eerste ronde (17/10) 
VTK3 heeft verloren van VLK3. 

○ Bierbowling (20/10) 
Er waren veel zatte mensen, maar geen miserie. 
Het klopt mooi met de begroting. 
De afterpary in de Vooruit was ook heel leuk (openingsfuif          
VGK). 



● Schachtentemmer 
○ Doop (13/10) 

Proficiat aan de gedoopte praesidiumleden. 
De karsleutels zijn niet verloren geraakt. 
Er was maar één klein incident: iemand heeft zich gesneden aan           
een conserveblik. Volgend jaar de schachten de conserveblikken        
dus niet meer zelf laten opendoen of eruit laten eten. 
Schacht 8 was ziek geworden vlak voor de doop en heeft           
samen met drie doopmeesters de doop van Geraard        
meegedaan. Hij zal op de volgende cantus zijn lintje krijgen. 
In totaal zijn er 53 gedoopten. 
De politie is gekomen. Het waren twee flikken en een aspirant.           
Ze zien het wel zitten om iets gelijkaardigs te doen met de            
aspirant. 
Er is politie en ambulance gebeld aan het standje op het           
kruispunt en er zijn veel foto’s getrokken/filmpjes gemaakt. Er         
was veel doortocht aangezien dit op de omleidingsroute lag         
doordat Heuvelpoort was afgezet. Verplaatsen is dus misschien        
niet nodig. Er kan eventueel gewerkt worden met een tent om           
de zichtbaarheid te beperken. 

○ Initiatiedoop (17/10) 
Het was een vrij groot succes, meer dan 90 eerstejaars. 
Alles ging relatief vlot, met één uur vertraging door de bus.           
Enkel het GSMnummer van Stijn was doorgegeven en hij was          
gaan lopen dus wist de chauffeur niet waar hij juist moest zijn. 
Er was te weinig volk om te helpen, er werd meer praesidium            
verwacht. 
Er moet meer uitleg gegeven worden aan de peters/meters,         
want zij wisten niet wat van hen verwacht werd. In het vervolg            
iemand anders dan schachtentemmer/feest meesturen met      
vertrek. 
De opdrachten onderweg waren plezant, allemaal goede       
commentaren. 
Een van de opdrachten was een papieren zakdoekje ruilen en          
dat heeft ons o.a. een hometrainer, een zetel, een fiets met           
open slot,... opgeleverd. 
Er is nog veel verwarring over wat peme nu is door het            
infomoment en de initiatiedoop. Schachtentemmer en Interne       
moeten hiervoor eens samenzitten. 

○ Beiaardcantus (19/10) 
Het was heel plezant, alleen jammer van de regen. 

● Feest 



○ Initiatiedoop goliarde (17/10) 
● Interne 

○ Ouderinfoavond (20/10) 
Alles is goed verlopen. Auditorium A was te klein. 
Het valt te regelen via Leen dat we volgend jaar VTK kunnen            
voorstellen, dus we gaan dit zeker blijven doen. 
Belangrijk is dan wel dat er voldoende praesidium aanwezig is,          
want door ons lint zijn we een duidelijk aanspreekpunt. 

● IAESTE 
○ Jobraising Week (17-21/10) 

Dit was de eerste keer dat ze dit deden en het was een groot              
succes. Het was ook leuk voor de nieuwe leden om alles te            
leren kennen. 
Doorheen het jaar gaan ze dit soms nog eens een halve dag            
doen in Groen. 

● Praeses+Vice 
○ Borrel (17+18/10) 

In het tweede semester komt er nog een borrel, maar niet           
verplicht. 

5)Komende activiteiten 
● Pers 

○ Verschijnen ‘t Civielke 1 (24/10) 
Wie naar Zwijnaarde gaat met de auto wordt gevraagd een          
doos mee te nemen. 
Senne heeft het al gelezen en heeft nog schrijffouten         
gevonden. 
Voor het Mannarek geldt dat de bovenste drie rijen         
voorbehouden zijn voor de Manna’s en Civielkes. Er is geen          
plaats genoeg voor andere flyers. Als er niet duidelijk op          
vermeld staat dat het van VTK is, laat het dan aan Dries weten,             
dan gooit hij het weg. 

● C&D 
○ Sector Day Consultancy (25/10) 

Er is nog plaats. 
De activiteit is een Escape Room. De teams zullen         
samengesteld worden uit vijf studenten en twee       
bedrijfsvertegenwoordigers. 

● Interne 
○ Halloween pompoensoep (28/10) 

Het bedrijf Soepkom levert soep au bain-marie, dus moeten we          
ze niet meer zelf opwarmen. Het verschilt niet veel in prijs. 
In de pauze van 11u30 wordt de soep uitgedeeld in de hal van             



de Plateau. 
● Web 

○ Latex-les (25/10) 
Dit is nuttig om bvb je thesis te schrijven. 
De cursus is gratis online te verkrijgen. 

○ Codesprint I (26/10) 
Er zal aan de site gewerkt worden. De printer wordt niet gefixt            
want dat is voor ICT. 
Je moet niet noodzakelijk iets van computers kennen. Als je          
door informatica bent geraakt is het goed genoeg. 

● Schachtentemmer 
○ Verbroederingscantus Centaura (16/10) 

Er komen 20 mensen van Centaura en 50 van VTK. Er zijn            
momenteel slechts zes praesidiumleden van VTK ingeschreven.       
Dit is veel te weinig want zij brengen altijd sfeer. 
Volgend jaar moet ervoor gezorgd worden dat er geen cantus          
gepland staat op dezelfde dag als de 24urenloop. Dit kan op           
voorhand nagevraagd worden bij Sport. 

● Feest 
○ IFT goliarde (24/10) 

Zowel in Delta als op het IFT zal gescand worden. 
Op het IFT kan je een extra bonnetje winnen mits een kleine            
sportieve tegenprestatie (iets met een pingpongballetje en een        
beker). 

○ Amsterdam goliarde (31/10) 
De dag na deze goliarde is het vrijaf en vertrekt Cultuur op            
citytrip. Het zal een kleine, gezellige goliarde worden met wat          
rode lichten en extra rook. 
De dag nadien zullen we zelf moeten kuisen. Er is geen cantus,            
dus enkel boven moet er gekuist worden. Verdere communicatie         
hierover zal via WhatsApp gebeuren. 

○ Halloween Party met Dentalia (03/11) 
Er wordt gevraagd dat iedereen zich een beetje verkleed. 
Er zullen schminksters aanwezig zijn. Delta zal versierd zijn;         
hiervoor kan de versiering van Interne hergebruikt worden. 
Nodig zeker je vrienden uit voor het evenement op Facebook. 

● IAESTE 
○ International Days (24-27/10) 

Er zijn vijf verschillende infomomenten, waar ook BEST        
aanwezig zal zijn. 

○ National Meeting (28/10) 
Op deze meeting wordt er samengezeten met de comités van          



Brussel en Leuven. Het zal plaatsvinden in Delta, maar ze zullen           
niet zwaar feesten. 

● Sport 
○ IFT (24/10) 

Iedereen is moreel verplicht om aanwezig te zijn, om te          
supporteren. Doe zeker je lint aan. 
Er zijn nog zeker twee mensen nodig als GUSBassistentie van          
16u tot 17u30. 
Verder zoeken ze ook nog supporters voor het voetbal om 16u,           
16u40 en 17u20 en nadien eventueel ook nog aan HoGent. 
Diegenen die meedoen aan de praesidiumkamp blijven best        
nuchter tot dan en moeten verplicht hun lint aandoen. 
De trommels zijn weer opgespannen en de pomponnekes zullen         
meegenomen worden. 

○ IFK veldloop (24/10) 
○ 24 urenloop Leuven (26/10) 

Om 11u30 vertrekken ze naar Leuven met trein en bus. 
Er zijn 14 mensen ingeschreven, waaronder veel goede lopers. 

○ Karten (03/11) 
De inschrijvingen zitten helemaal vol. 
Het is goedkoper dan verwacht want we hebben een goede deal           
gekregen omdat ze enthousiast waren dat we met zo veel volk           
komen. 

● Delta 
○ Oktoberfest (25/10) 

Er zijn 74 pretzels voorzien voor de vroegkomers. 
Halve liters kosten €2. 
Nodig zeker je vrienden uit voor het evenement op Facebook. 

○ Drum and bass (08/11) 
Er zal een shiftenlijst gemaakt worden, want ze hebben veel          
medewerkers nodig. Praesidium mag gratis binnen maar moet        
shiftje doen. 
Het is met inkom dus dit moet gestemd worden; het wordt           
unaniem goedgekeurd. 

● Cultuur 
○ Quiz (27/110) 

De inschrijvingen zitten vol, maar de shiftenlijst nog niet. 
Er wordt nog gekeken voor prijzen. 

○ Citytrip Amsterdam (01-02/11) 
Verschillende mensen hebben zich uitgeschreven. Er zijn dus        
nog plaatsen vrij. 

○ Workshop paaldansen (03/11) 



Hier was eerst een andere datum voor doorgegeven, waardoor         
dit verkeerd op de kalender staat en het nu samenvalt met           
kommaneuken. 

● Pers 
○ Kommaneuken 2 (03/11) 

6)Algemeen 
● Goedkeuren medewerkers 

○ IAESTE 
- Annelies Vandekerckhove 
- Sam Van Essche 
- Nicolas Willekens 
- Blerta Osmanaj 

Ze werken veel voor IAESTE en zullen ook proberen om          
shiften te doen voor VTK. 

Unaniem goedgekeurd via stemming. 
○ Algemeen 

- Aster Onderbeke 
- Jan Devriese 
- Lucas Derveaux 
- Maxime Steelandt 

Unaniem goedgekeurd via stemming. 
Laat tegen de volgende PV actieve medewerkers goedkeuren, want         
enkel deze worden uitgenodigd voor het medewerkersetentje. 

7)Varia 
● Facturen (Alexander) 

Vraag altijd een factuur zodat we de BTW terugkrijgen. Dit is vooral            
interessant voor bedragen vanaf €60à80, want het is telkens 20%. 
Opdat een document een factuur is, moet ons facturatieadres en ons           
BTWnummer erop staan. 

● Moeder Oalsjterse en Delta (Sander) 
Er zijn aanvaringen geweest met comelitones van Moeder Oalsjterse.         
Sander heeft met hun praeses gebeld en hen een laatste          
waarschuwing gegeven. 
Als er dus nog iets gebeurt (verbaal of non-verbaal), laat dit dan            
weten aan Sander, dan worden er maatregelen genomen. 

● Drankenstock bij activiteiten in de Therminal (Alexander) 
Als je een activiteit organiseert in de Therminal kijk dan zeker de            
drankenstock na want dit is niet standaard. 

● Gebruik algemeen-algemeen (Senne) 
Boek niets in op algemeen-algemeen, want dan ontspoort de         
begroting. 



Deze categorie is enkel voor dingen die niet voorzien zijn of die            
nergens anders thuishoren. 
Als je niet zeker bent onder welke categorie iets ingeboekt moet           
worden, vraag het dan aan Penning of de post waarbij je het wil             
inboeken. 

● Save the date: medewerkersetentje (23/11), praesidiumetentje (04/12) 
Voor het praesidiumetentje wordt iedereen mooi gekleed verwacht        
want er wordt een foto getrokken. Als je niet kan meegaan, laat dit             
dan zo snel mogelijk weten. 

● Galabal VLK (25/11) 
De idee is om vroeg te eten, in te drinken in Delta en iets voor 00u                
toe te komen. 
Via stemming werd gekozen om eten af te halen en op te eten in              
Delta. 

● Polo’s medewerkers (Kirsten) 
Het zou handig zijn als er polo’s zijn voor medewerkers, zonder           
naam maar met schild of logo. Zo is het duidelijker op activiteiten dat             
zij medewerker zijn en staan we er meer als een team i.p.v.            
praesidium met een lint vs. medewerkers zonder iets. 
Het wassen van deze polo’s kan eventueel samen met de truitjes van            
Sport gebeuren. 

● Camera’s (Brecht) 
Er zal één camera gebruikt worden voor feesten en een andere voor            
professionele activiteiten, zodat deze proper blijft. 

● ABI voetbal (Pieter) 
Er was weinig respons op de mail die Sport had doorgestuurd, dus            
misschien is het niet de moeite? 
Dit gaat door op zaterdag 05/11 in Leuven. Er zijn wel           
geïnteresseerden en er zal ook nog eens aan oud-praesidium         
gevraagd worden wie wil meegaan. 

● Praesidiumcantus (27/11) 
De praesidiumcantus zal misschien niet doorgaan omdat het nogal         
druk is, maar dan is er sowieso wel één in het tweede semester. 
Er is wel nog veel interesse (bijna iedereen wil dat het toch            
doorgaat), dus hij zal doorgaan op zondag 27/11. 

● ICTmateriaal Onderrood (Joren) 
Het ICTmateriaal in Onderrood is opgeruimd geweest op de kuisdag          
en het is nu al terug een rommeltje. Als je iets gebruikt, geef het              
nadien dan terug aan Web/ICT of vraag waar je het moet zetten. 

● Update Engage? (Senne) 
Vorige week was er vergadering. Daar hebben we gevraagd dat wij           
minder werk hebben en zij meer en dat is gelukt. 



De volgende activiteit is de ouderolderscantus op 10/11, voor de          
rest zijn het vooral activiteiten van hen. Iedereen is op deze           
activiteiten uitgenodigd. Het kan vooral voor laatstejaars interessant        
zijn, dus bekijk zeker de website. 

● Warmste week StuBru (Sander) 
De faculteit doet mee aan de warmste week van Studio Brussel. Ze            
zullen lopen rond de watersportbaan. Dit gaat waarschijnlijk door in          
de week voor kerstavond (op maandag of vrijdag). Iedereen is          
welkom. 


