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1) Datum volgende PV en AV 
 
PV 7: zondag 7 februari 20:30 
 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 
 
4) Voorbije activiteiten  

 
Cultuur 
• Quiz 
De quiz verliep goed, wel waren er enkele kleine probleempjes. Het kleur van de powerpoint 
was niet optimaal, het publiek achteraan in de zaal hoorde de quizmaster niet goed en er 
waren enkele miscommunicatie foutjes. Misschien volgend jaar een groter projectiescherm 
voorzien en proberen om een betere geluidsinstallatie te kunnen voorzien (dit jaar was het 
surround systeem kapot, dus misschien is dit systeem wel voldoende als het werkt). 
 
• Pokertoernooi 
Het pokertoernooi verliep vlot, volgend jaar wel nog meer pokerchips voorzien. 
  
Sport 
• IFT 
We zijn 2e geëindigd, enkel verslagen door HILOK. Dit komt omdat zij veel beter georganiseerd 
waren dan vorige jaren. We zullen dus ook bij het IFK en de 12-urenloop moeten oppassen voor 
hun. Er was wel heel weinig praesidium aanwezig. 



• Karting 
Veel goede commentaren over de karting gehoord. We waren wel weer maar nipt op tijd met 
de bus, dus misschien volgend jaar de bus wat vroeger doen komen (aangezien dit vorig jaar 
ook was) 
  
Recruitment 
• Panelgesprek niet-technisch ingenieur 
Het panelgesprek viel samen met veel andere evenementen, desondanks was er toch ongeveer 
40 man aanwezig. Er waren ongeveer 4 bedrijven, de mensen zijn lang gebleven en genoten 
van de goede broodjes. Zeker voor herhaling vatbaar.  
 
• Got- IT 
De bus was fout gereserveerd, maar dit is in orde gekomen. Recruitment was dus heel 
tevreden over busmaatschappij Strobbe, zeker aangeraden om altijd met deze 
busmaatschappij te werken. Door file hadden we wel een uur vertraging, er was weinig volk en 
er had een bedrijf afgelast. Het Huis van de Toekomst is niet de ideale locatie, het is te ver. De 
activiteit duurde ook van 16:00 tot 23:00, wat lang is voor mensen. Het was wel interessant. 
Toch volgend jaar beter vervangen door een panelgesprek. 
 
 Feest 
• AIG-streekbierengoliarde 
Sommigen vonden het concept van de bonnetjes niet zo goed, dat je niet kon kiezen, anderen 
vonden dit dan wel weer tof. Met het bonnetje kon je ook een pintje krijgen (dit aan een €1,5 
wat dus goedkoop is). 
  

5) Komende activiteiten  

 
Interne 
• Sinterklaas 
Sinterklaas komt op maandag 7 december de Plateau bezoeken. We zoeken nog mensen die 
piet willen zijn. Het shiftenlijstje zal doorgestuurd worden. 
  
• Kerstmis 
Het idee van Interne was om een kerstboom te zetten, maar aangezien er toch bijna niemand 
meer is in blauw dan, is dit idee afgekeurd. Wel wouden ze een kerstmarktje organiseren 
(doorgaande voor de plateau), dit zal gekoppeld worden met Music For Life. Arne stelde hem 
hier voor verantwoordelijk, Jef werd 2e verantwoordelijke. Dit zou gekoppeld worden met de 
kerstmutsen, jenever, gluhwein, warme chocomelk…  
 
• Kleutercantus 
De kleutercantus valt ergens in het 2e semester. Er zijn hier medewerkers mee bezig, zij 
moeten alles langs ons laten passeren. Iedereen is heel enthousiast.  
 
 



BEST 
• beBEC 
BeBEC zal doorgaan op 17 maart, het staat wel nog niet echt vast, wat, hoe en waar. 
 
Sport 
• IFK 
Er zijn nog weinig geïnteresseerden voor de zwemmarathon en degene die geïnteresseerd zijn 
zwemmen traag. Er is al 4 keer gemaild geweest. Vorig jaar hebben ze alle snelle zwemmers 
gebeld en een cinematicket gegeven als ze meededen. 
 
• Bierbowling 
De bierbowling zat vol in een halfuur, er zijn 3 plaatsen achtergehouden voor sportpraesidium, 
zoals afgesproken op de vorige PV. 
 
 • 12-uren loop 
We hebben een mail gekregen van het FK dat dit jaar het standje mooier, groter,beter, 
impressionanter… moet. Het is dus de bedoeling rond een thema te werken. De 12-urenloop 
gaat door op 21 april, de week na de paasvakantie. In Leuven is het altijd zoiets, ze hebben bv 
al eens een chinese pagode uit hout gemaakt.  
 
Recruitment 
• Powered-Up 
Dit is een panelgesprek dat doorgaat volgende week in auditorium K. Normaal gezien zullen er 
4 bedrijven aanwezig zijn, we zijn nog op zoek naar een moderator. Indien iemand van het 
praesidium interesse heeft, contacteer ons! Indien we geen proffen vinden, gaan we eens 
kijken bij de economie als zij geen proffen hebben. 
 
Externe 
• Stagefair 
De shiftenlijst staat online, er is nog veel hulp gevraagd. Er komen 9 bedrijven. 
 
 Halftime 
• activiteiten data + goedkeuring 
Woensdag 3 maart: kaas en wijn avond op de archiezolder (of misschien in de Terminal) 
Dinsdag 9 maart: halftime cantus dit gaat door in de Frontline 
Dinsdag 16 maart: bowling halftime  
 
Er dient nog contact opgenomen te worden met AIG als zij de bowling willen regelen of niet.  
 
Web/ICT 
• Djangoles 
Er zijn nog plaatsen vrij voor de djangoles, dit is de taal waarin de site geschreven is. Allen 
daarheen! 
  



• Music for life 
Het idee was al gevallen bij kerstmis bij Interne, een kerstmarktje voor Music for Life. Ook de 
blikjes in de automaat opslaan. 
 
• Sinterklaas: guido 
Guido heeft Bruno gebeld. Ze zouden graag voor Sinterklaas iets sponsoren, een soort van Rad 
van Fortuin, tombola, waar je altijd wint. Dit zal waarschijnlijk doorgaan op 7 december. 
 

6) Algemeen 
• Motie Brackx 
Er mag geen alcohol meer genuttigd worden in de plateau, behoudens door de vakgroep zelf. 
Bij Brackx en andere proffen was dit idee er al een tijdje. Na Café Plateau was er een mail 
gestuurd naar de decaan, maar de decaan was hier niet op ingegaan. Nu is deze motie 
goedgekeurd op de faculteitsraad. Dit geldt dus voor al het alcoholgebruik in de 
faculteitsgebouwen. Indien je toch een activiteit houdt waar alcohol geschonken wordt, moet 
dit goedgekeurd worden en onder een bepaalde vakgroep vallen.  
 
• Aankoop projector 
Michel had ons aangesproken dat we best zelf een projector zouden kopen, dit omdat wij vaak 
de projector uitlenen en niet snel terugbrengen. We zouden dit kunnen aankopen aan 
universiteitstarieven. Web/ICT kijken hiervoor en checken ook als we niet met een regeling met 
de universiteit kunnen werken, zoals we doen met de kopiermachine. 
 
• Aankoop wasmachine voor sport  
Bart stelde voor een wasmachine en droogkast te kopen voor de truitjes van de sporters. Dit is 
helemaal niet nodig en Bart dient vanaf nu elke keer de truitjes te wassen! 
  
• 175-jarig bestaan faculteit + 50 jarig bestaan opleiding TN 
• Foto voor kerstkaartje 
 

7) Varia 
 
Arne: Kunnen de bierbrouwmedewerkers als echte medewerkers op de lijst gezet worden? 
Unaniem goedgekeurd. 
Jeffrey: kijkt voor Trackmania for Life in de hal 
Goedkeuring van medewerkers: 
Michiel Deneckere geschrapt van sport 
Extra medewerker voor feest: Gert Willems 
 
Misschien kan WEB/ICT er voor zorgen dat enkel mensen die deelgenomen hebben aan de 
activiteit kunnen raten, want nu zijn er veel mensen die niet meedoen die de activiteit raten en 
dit geeft een vertekend beeld.  
 


