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1)Datum volgende PV
Zondag 13 december

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

FRiS


FRiS-vergadering 3 (ma 16/11)
Dit was de laatste vergadering van FRiS van dit semester. Er is
meer
dan
anderhalf
uur gediscussieerd over de
onderwijsevaluaties. Michiel bedankt iedereen die de evaluatie
heeft ingevuld. Ze hebben nu genoeg argumenten om mee te
nemen naar de onderwijsdirecteur. De algemene conclusie van
de evaluatie van de onderwijsevaluaties was dat men vaak
proffen moet evalueren die je maar één keer gehad hebt, dit is
vaak onnodig en mensen haken sneller af.
opmerkingen:
- De vragen van de onderwijsevaluaties zijn auto-generated,
maar sommige vragen zijn niet relevant voor bepaalde
proffen/assistenten. Bij projecten moet je bijvoorbeeld alle
assistenten evalueren terwijl je er maar één gehad hebt.
- Bij de handelingenieurs moesten sommige richtingen de
onderwijsevaluaties in de les invullen. De faculteit moest er
daarna wel iemand twee weken op zetten om alle formulieren

te verwerken.
- Je kan de onderwijsevaluaties na de examens laten invullen
door de studenten maar dan hangen de resultaten te veel af
van hoe het examen ging.
ł

Feest

Shotjesgoliarde (ma 16/11)
Het was heel leuk en er was veel praesidium aanwezig, Er was
veel volk maar het was niet te druk, Feest is dus tevreden. Ze
hadden 81 flessen sterke drank gekocht, daarvan zijn er 58
verkocht. Dus nu zijn ze volledig uit de kosten en is er nog een
kleine 30-tal flessen over. Ze hebben van veel mensen
gehoord dat het een goed feestje was.
Opmerkingen:
- Doen we volgend semester nog eens een shotjesgoliarde?
Ja!
- De shotjesbar stond vanachter in de hoek van Delta en
stond daar goed. Omdat de shotjesbar kleiner is dan de
cocktailbar kan deze daar staan.


Cantus in Leuven (do 19/11)
Er waren er een pak minder mensen mee als vorig jaar. Na het
tweede deel van de cantus zijn we weg gegaan omdat de
cantus echt saai was en er een paar mensen echt zat waren
terwijl de rest nog vrij nuchter was. VTK Leuven had ook 4
mensen van hun praesidium tussen ons ingezet om ons in
toom te houden, dit was niet sfeerbevorderend. We zijn dan
maar gaan feesten in het centrum van Leuven.
Opmerkingen:
- Volgend jaar moeten we de activiteiten in Leuven beter
spreiden want nu vielen de kroegentocht en de cantus een
week na elkaar.
- Leuven komt nog naar ons het tweede semester. We gaan
hun eens laten zien hoe wij cantussen.



Doopreünie (ma 23/11)
De pizza’s waren zo goed als op en de gedoopten hebben zich
goed geamuseerd.



Karaokegoliarde (ma 23/11)
De apparatuur was verouderd waardoor de karaoke het begaf
om 23u. Feest heeft dit aangekaard bij de leverancier maar die

kon er niet veel aan doen. Volgende editie misschien eens
horen gij Grizzly want die verhuren ook karaoke’s. Al bij al was
het nog een goede goliarde met veel sfeer en redelijk wat volk.


ł

Cultuur

Gintasting (woensdag 18/11)
Cultuur had deze activiteit open gezet voor dertig mensen
maar er zijn uiteindelijk maar negen mensen meegeweest.
Normaal zouden ze de korting maar krijgen als er vijftien
mensen meegingen en dus ging de organisator extra kosten
aanrekenen omdat we met minder waren maar uiteindelijk
heeft hij dit niet gedaan en hebben we toch maar 25 euro per
persoon betaald. Het was wel ver fietsen. De mensen die
meegekomen zijn zijn mensen die we normaal niet zien op
onze activiteiten.


ł

Vriendjes- en familiecantus (vrij 27/11)
Er waren een negentigtal aanwezigen. Het was een zatte
cantus maar er zijn geen problemen geweest. De drie
aanwezige prosenioren hebben voor veel sfeer gezorgd. Seba
vond het een coole cantus.

Filmavond (dinsdag 24/11)
Het was superleuk, er was meer dan zestig man aanwezig. Al
het eten is op geraakt.

Sport

IFK volleybal heren (ma 16/11)
VTK1 speelde tegen HILOK. Beide ploegen zijn door naar de
volgende ronde.


IFK minivoetbal vrouwtjes (woe 18/11)
We mogen niet door omdat we met 0-30 zijn verloren van
HILOK. Normaal moesten we nog tegen een andere kring
maar die hadden forfait gegeven. Achteraf hebben de meisjes
zelf nog wat gevoetbald tegen elkaar en hebben ze zich nog
goed geamuseerd.



IFK voetbal (ma 23/11)
Dit was afgelast omdat de WiNa forfait had gegeven. We zijn
dus door naar de volgende ronde.

ł



IFK judo (di 24/11)
We hebben dik gewonnen. Er deden 15 à 20 mensen mee
voor VTK.



IFK minivoetbal VTK 1 (woe 25/11)
We hebben tegen Lombrosiana gewonnen met 11-3. Eigenlijk
waren we zelfs niet zo goed in vorm maar we hebben wel een
goede ploeg.



Landgraaf (do 26/11)
Er kon niemand meegaan van Sport omdat ze een verplicht
bedrijfsbezoek hadden. Jules, Brecht en Boone zijn
meegegaan als verantwoordelijke. Ze hebben wel in de file
gestaan zodat ze pas tegen 20u op de piste stonden. Er was
veel sfeer op de terugweg naar Gent. Opmerkingen naar
volgend jaar toe: Er waren veel bakken bier, wat wel goed
was. Misschien volgend jaar proberen wafels te voorzien op
de terugweg omdat veel mensen echt honger hebben na het
skiën/snowboarden. Er wordt nog opgemerkt dat Landgraaf
echt ver is en er misschien moet gekeken worden naar een
andere locatie. Klaas vindt Terneuzen echt niet goed.

Recruitment

Got-IT (di 17/11)
Dertig van de veertig plaatsen zaten vol. Mathieu vond de
organisatie niet echt top. Pieter probeerde alleen een podium
te installeren. Er was ook geen shiftenlijst aangemaakt, vorig
jaar was die er wel.


ł

ł

Pers


Perspective on IT in the digital age (don 19/11)
Dit evenement is afgezegd omdat er weinig interesse voor
was. Er is meer vraag naar IT’ers bij de bedrijven, daarom dat
er meer evenementen voor IT zijn.

Verschijnen Civielke 2 (ma 23/11)
Nick is zelf meer tevreden over dit Civielke dan het eerste
Civielke. Stéphanie vond dat de horoscoop klopte bij veel
mensen. Voor de rest zijn er geen opmerkingen.

BEST

EBEC Schoonmeersen (don 26/11)

Dit viel samen met het medewerkersetentje. Deze voorronde
was voor de industrieel ingenieurs. Er waren vijftien teams van
vier mensen. De beste vijf teams zijn doorgegaan naar de
volgende ronde. De bedrijven waren ook zeer blij.
ł

Web/ICT

Codesprint 2 (di 24/11)
Er zijn een paar issues opgelost, vanaf nu kun je foto’s swipen
op de Delta-site, Je krijgt nu elke dag een zaag-mail als je
openstaande poefrequests hebt. Jasper heeft een nieuw
deltashiftensysteem gemaakt. Hoe zit het met de computers
in Blauw? Web/ICT heeft een nieuwe share gemaakt en nu
zijn we overgeschakeld op de nieuwe share. Er zijn wel wat
problemen met de printer nu. Ze gaan dit nu proberen op te
lossen door over te schakelen op een windowsserver maar de
printer blijft moeilijk doen.

ł

Praeses & Vice

Medewerkersetentje (do 26/11)
Het was lekker. Sommige vonden het spijtig dat er geen
dessert was.

5)Komende activiteiten
ł

Feest

Vogelgoliarde (ma 30/11)
Feest kwam op het idee om echte vogels te kopen en deze in
Delta te zetten. Ze hebben al een vogelkooi gekocht zaterdag
en morgen gaan ze kanaries kopen. Als ze na de goliarde nog
leven zetten we ze in Blauw en geven we ze weg als
Manna-prijs.


Sinterklaascantus (woe 2/12)
Deze cantus is plots goedkoop geworden omdat VLK onze
banner had gekopieerd voor hun sinterklaascantus waarna
Feest dan maar gewoon de inkomprijs heeft laten zakken om
niet toe te geven aan VLK. De pakken zijn besteld, morgen
gaan ze snoep en dergelijke halen.



Wat ligt er in mijn schoentjegoliarde (ma 7/12)
Feest gaat gewoon de overschot van de sinterklaascantus
gebruiken voor deze goliarde.

ł



Massacantus (woe 9/12)
Feest heef 5 kaarten extra gekocht omdat de inschrijvingslijst
vol zat.



3 Verdiepencantus (woe 9/3)
Dit was een idee dat ontstaan is in Delta. Feest wil in Delta
een grote cantus doen over de drie verdiepen. Je kan stijgen
en dalen als je stout of braaf bent. We gaan dit dan met een
aantal kringen samen doen. De datum ligt nog niet vast. Als
we dit in week vijf doen verliest Delta wel enorm veel
inkomsten en volk. Dus eventueel verlaten naar week tien.

FRiS


Spaghetti aan nen euro (Gentse Studentenraad) (vrij 4/12)
De GSR is 30 jaar oud en trakteert alle studenten. Je kan op
vrijdag 4 december ‘s middags in de studentenresto’s
spaghetti kopen voor 1 euro.

ł

Delta

Bierweek (ma 7/12 tot don 10/12)
Er staat nog veel zwaar bier in stock waar we vanaf moeten
geraken. We gaan proberen er een gezellige avond van te
maken. Yentl vraagt of er chips gaat zijn. Cultuur mag dit zelf
regelen als zij dat willen.

ł

Secretaris

Ereledenreceptie (vrij 11/12)
Er staan nog niet zo veel mensen ingeschreven. Senne gaat
nog een mail sturen voor shiftjes die avond. Er moeten
mensen helpen met hapjes maken en met drank rond delen.
Omdat het in Delta doorgaat zal het wel moeilijker zijn om de
mensen buiten te krijgen. Seba zegt dat hij gaat helpen om
mee af te sluiten.


After-work Party (vrij 12/2)
De eerste week van het academiejaar gaat er een After-work
Party door in Delta voor de alumni van onze faculteit. Dit
wordt georganiseerd in samenwerking met AIG. We gaan
werken met een namenlijst dus er zullen dan twee mensen aan
de deur moeten staan om ongewenste gasten buiten te

houden.
ł

Recruitment

WhodunnIT (di 1/12)
We gaan eten en tussendoor spelletjes spelen. Volgens Eva is
dit wel een leuk concept. Er komen vijf bedrijven en er zijn nu
24 inschrijvingen. Recruitment heeft zelf weinig werk aan
deze activiteit.

ł

BEST

EBEC Kortrijk en Plateau
(ma 2/12 en di 3/12)
Dit zijn de laatste 2 voorrondes van EBEC. In Kortrijk zijn er
niet zo veel inschrijving op dit moment. Er zijn nu acht teams
en ze hopen op tien teams. De voorronde aan de Plateau valt
samen met de Stagefair. Dit is wel een activiteit voor
derdejaars en eerstemasters dus gaan ze nu meer reclame
maken naar de eerstejaars en tweedejaars toe.

ł

PR & Externe

Stagefair (don 3/12)
Er zijn ongeveer tachtig mensen ingeschreven. De shiftjes
zitten wel nog niet allemaal vol dus Anna vraag om hier nog
eens naar te kijken. Er wordt nog opgemerkt dat ze wel op tijd
de drank in de koeling moet zetten.

ł

Sport

Zwemmarathon (ma 30/11)
Morgen nemen alle grote kringen het tegen elkaar op in de
zwemmarathon in het GUSB. De bedoeling is dat we tussen
19u en 22u zoveel mogelijk baantjes trekken. We hebben een
goede ploeg. Sport kan zelf niet aanwezig zijn door een
bedrijfsbezoek maar Stéphanie neemt over. Stijn en Aster
hebben de kar juist gevuld en Stéphanie doet morgen eerst
haar kartest bij Seba.


IFK minivoetbal VTK 2 & 3 (ma 30/11)
VTK2 speelt tegen VLK2.



Lopen rond de watersportbaan
Omdat Sport niet kan neemt Senne het over die avond.



XL-loop (ma 7/12)

We lopen twee rondjes ipv één rondje die avond. De beker en
de medailles zijn besteld, de eerste dames krijgen ook een
prijs.

ł



IFK badminton enkel (ma 7/12)
Sport heeft volk genoeg maar je mag nog altijd meedoen.



IFK basketbal dames (woe 9/12)
Gianni is hier mee bezig, dit komt allemaal in orde.

Interne

Sinterklaas (di 8/12)
Er zijn nog niet veel roddels doorgestuurd. Op dit moment
kunnen ze nog maar langsgaan bij drie verschillende lessen.
Ze kunnen ook gewoon langsgaan bij een paar lessen en aan
de studenten en de proffen vragen of zij nog roddels hebben.

6)Algemeen
ł

Goedkeuren medewerkers

Web/ICT: Kristof Elst -> Oké

Web/ICT: Ozan Catal -> Oké

Web/ICT: Joren Inghelbrecht -> Oké

ł

Halftimecomité
Het halftimecomité organiseert traditioneel een cantus en een etentje
voor de derdejaars. Moustapha , Brecht, Alexander, Joris en Jules
gaan dit doen dit jaar.

ł

Na 1 jaar rijbewijs met de VTKar rijden
Op dit moment hebben we de regel dat je twee jaar je rijbewijs moet
hebben en je de kartest moet gedaan hebben om met de VTKar te
mogen rijden. Dit is eigenlijk niet representatief want sommigen
hebben amper rijervaring na twee jaar terwijl sommigen al wel meer
kilometers gedaan hebben na één jaar. Op dit moment mag ongeveer
de helft van het praesidium met de kar rijden maar er wordt gewoon
enorm traag of niet gereageerd op de mails voor een chauffeur.
Daarom komt de Vice met het voorstel om het rijden met de kar al toe
te laten nadat je je rijbewijs één jaar hebt. Er wordt opgemerkt dat we
toestemming kunnen geven op basis van rijervaring en de kartest maar
we zouden wel een duidelijke regel moeten hebben om discussie te
vermijden. We stemmen dat we de regel veranderen naar één jaar
rijbewijs.

De kar ratelt als hij in neutraal staat. Hij moet gerepareerd worden en
dan moet ook de deuk in de achterkant en de parkeersensoren worden
gemaakt. Dit zal in de blok gebeuren wanneer niemand de kar nodig
heeft.
ł

VTK Survey
We gaan nog eens een survey doen bij onze leden via de site. Iedereen
mag (serieuze) vragen doorsturen waar je antwoord op wilt.

ł

Penning

Inpoefen uit kassa
Penning wil nog eens herhalen dat je niet mag poefen uit
kassa’s waar de activiteit nog van moet gebeuren. Indien je
poeft moet je ook altijd een mail sturen naar penning want er
is al geld verdwenen uit enveloppen in de kluis.

7)Varia
ł

Toegang in Delta door ISS
Wout is al een paar keer iets vergeten in Delta. Hij kan dan altijd
binnen omdat ISS hem binnen laat. Iedereen zou dit eigenlijk kunnen
mits je zelfzeker overkomt. Normaal weet ISS dat ze de deur moeten
sluiten maar er was een vervanger die dit nog niet wist. Ze gaan dit
nog eens communiceren.

ł

Update Delta
Er was niet veel volk de laatste weken, de omzet is ຢ van het begin
van het semester. Justin komt dinsdag langs om de ledstrips te
maken, we moeten misschien eens kijken om hier iets over te doen
want anders gaan ze weer direct stuk zijn.

ł

Banner VTK
Victor ging dit doen. Delta merkt op dat we dan ineens een banner van
Delta kunnen laten maken. Victor heeft nog geen tijd gehad maar gaat
dit wel doen.

ł

Cheering sticks voor op 12u loop
Recruitment moet nog kijken naar het logo en de aantallen.

ł

Galabal
Lorenz had het idee om de uren van de zaal aan te passen om toch
nog sfeer te houden in de feestzaal laat op de avond. We zouden de
feestzaal pas open doen vanaf 00u en de balzaal dichtdoen om 4u.

