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1) Datum volgende PV en AV 
 
PV 8: zondag 21 februari 19:30 
AV 2: zondag 21 februari volgend op PV 8 
 
2) Mededeling van de voorzitter  
We hebben hier juist een hele tijd bezig gezeten met groen op te kuisen en te 
verwijderen van etensresten, muizen en muizenresten. Gelieve de lokalen dus proper te 
houden, etensresten altijd in de vuilbakken buiten de lokalen te smijten. Zorg ook dat 
Blauw en Rood proper gehouden worden, want de plateau zit met een sterk 
muizenprobleem en we willen dit zoveel vermijden in onze lokalen. Doe dus bv 
gebruikte koffiepads direct weg en wacht daar niet mee tot “morgen”. 

 
3) Regels en afspraken 
 
4) Voorbije activiteiten  
Feest 
• Duvelfeestje 
Het was de eerste keer dat zoiets georganiseerd werd. Feest wist dus niet goed in te 
schatten hoeveel drank er nodig was. Ze hadden voorzien op  meer dan genoeg drank, 
maar dit was vroeger op dan gedacht. Feest zet dit in het jaarverslag als tips voor hun 
opvolgers. De bakken moeten nog steeds ingediend worden. Feest zorgt dat dit er 
zeker deze week nog van komt, zodat 315 uitgekuist kan worden. 
 
 
 
 



• Massacantus 
Zoals iedereen wel weet is de massacantus redelijk in het honderd gelopen. Vorig jaar 
waren er nog heel veel tickets over in de laatste week. Nu had feest een marge 
genomen en iets vroeger gegaan, maar alle kaarten waren al op de eerste verkoopdag 
weg. We moeten er dus voor zorgen dat dit volgend jaar niet opnieuw voorvalt. 
 
Sport 
• Skireis 
Er waren heel veel problemen met Sportura, alles wat fout kon lopen, liep fout. Het 
probleem is vooral dat je steeds doorverwezen wordt van persoon naar persoon, omdat 
niemand echt professioneel is of verantwoordelijk. Hier moet zeker rekening mee 
gehouden worden voor volgend jaar, misschien is het goed om zoveel mogelijk (zoals 
busregeling) zelf al te doen vanaf het begin. Algemeen was het wel heel leuk, een 
goede sfeer. Sport verdient hier een kneukeltje voor, ze hebben dit zeer goed opgelost. 
  

5) Komende activiteiten  
 
Cultuur 
• Games Night 
Games Night gaat door komende dinsdag. De persoon die quizmaster was van de quiz, 
heeft een bedrijf met gezelschapsspelletjes. Hij levert deze spelletjes gratis en brengt 
ook mensen mee die deze komen uitleggen. Er zijn momenteel nog niet veel mensen 
ingeschreven, het is volledig gratis. Iedereen die wil mag afkomen. Interne zal dit nog 
eens aankondigen. 
  
• Oilsjt Carnaval 
Er zijn nog maximum 2 plaatsen. We gaan met de bus naar Aalst, daar lopen we wat 
rond, kijken naar de stoet, hangen we wat rond op de markt, gaan op pita en dan keren 
we terug met de bus. Een leuke avond verzekerd op 14 februari! 
  
• Magic Night 
Magic Night gaat door volgende week woensdag, dit in de outpost. Het is volledig 
gratis en er wordt gratis pizza voorzien. Mensen die de spelregels nog niet kennen, zijn 
ook welkom, want het spel wordt uitgelegd. Men dient hiervoor in te schrijven op de 
site. 
 
 Recruitment 
• Jobfair 
De jobfair gaat door op woensdag 10 maart, zorg dat er zoveel mogelijk praesidium 
aanwezig is. Hou ook de shiftenlijsten in het oog. 
 
• Panelgesprek energie 
Oorspronkelijk ging het panelgesprek doorgaan om maandag 15 januari, maar omdat 



het dan verlof is, is dit verzet naar maandag 22 februari. Er komt een vlaams 
volksvertegenwoordiger (Mr. Vandevelde) praten. Ook zullen Exxonmobil en Electrabel 
aanwezig zijn. Recruitment heeft al een moderator. Het panelgesprek staat ook al 
vermeld op de site.  
 
Feest 
• Galabal der Ingenieurs 
Deze week is de cruciale week van het galabal, zorg ervoor dat er genoeg mond aan 
mond reclame gemaakt wordt, zodat mensen dit weekend hun kostuum naar hun kot 
meenemen. Vorig jaar waren er sigaren voorzien, hier zijn nu nog enkele problemen 
mee, Feest ziet wel hoe dit uitkomt. In rood liggen er nog guido dingen voor in de 
sponsorzakjes te steken.  
 

6) Algemeen 
 
• 12-urenloop 
Dit jaar willen ze voor de 12-urenloop iets speciaals proberen. Ze willen enkel lopers 
toelaten in de tentjes, hiervoor gaan ze meer plaats verhuren buiten de looptentjes. 
Een kring kan dus plaats afhuren. Denk allemaal eens na over hoe we dit kunnen 
inkleden. VTK moet hier goed uitkomen, zodat we een goede indruk nalaten! 

 
7) Varia 
Lies: De informatie over wie kuisweek heeft, wordt doorgemaild. Dit papier zal ook nog 
opgehangen worden. Het eerste semester hebben niet veel mensen hun kuisweek 
gedaan. Zorg dat je ook rood niet vergeet op te kuisen (de vuilnisbakken leegmaken). 
Verwijder al de etensresten direct, zodat we geen muizen aantrekken. Als een vuilbak 
vol zit, doe hem dicht, breng hem naar het afvalkot en steek een nieuwe zak in de 
vuilbak in plaats van een uitpuilende vuilbak te creëren.  
 
Cursus: Iedereen die nog maar één shiftje heeft bij cursus (of geen shiftje heeft), zet je 
alsjeblieft op de shiftenlijst.  
 
IAESTE: Iedereen die op IAESTE stage wil gaan, de stages staan online. 
 
Cursus: De decaan vindt de graffiti boven het cursuskot esthetisch niet mooi, dus 
misschien moet hier iets aan gedaan worden? 
 
Stefaan: Nog eens een oproep om de statistics in te vullen, vul ook altijd de 
bezoekersaantallen in. 
 
Pers: dinsdag is het kommaneuken 


