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1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 12 februari om 15u: PV + AV 

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

● Cultuur 
○ Danslessen salsa (09+16+23+30/11) 

Het was heel leuk. 
○ Winetasting (24/11) 

Dit vond plaats in Delta. 
Normaal duurt dit anderhalf à twee uur, wij deden er bijna drie            
uur over. Iedereen was heel geïnteresseerd dus het was heel          
leuk. 

○ Burgies on stage (29/11) 
Dit is doorgegaan in Delta in plaats van in de Charlatan. 
Er was niet heel veel volk. Dit komt misschien door de late datum             
of er is misschien niet genoeg (of genoeg op voorhand) reclame           
gemaakt 
Het is een beetje uitgelopen, maar niet zo heel erg. 

○ Filmavond (01/12) 
Het auditorium zat niet overvol, maar het was wel leuk. 
We hebben de film Finding Dory gekeken. 

● Sport 
○ Jeneverloop (21/11) 

Er was heel veel volk. Dit was samen met VLK. 



Iedereen was goed zat maar het ging er niet over. Alle flessen            
jenever zijn op. 

○ IFK volleybal heren (21/11) 
De eerste ploeg heeft gemakkelijk gewonnen. 
De tweede ploeg is minder sterk, maar ze hebben zich goed           
geamuseerd. Uiteindelijk hebben ze nipt verloren. 

○ IFK judo (22/11) 
In totaal waren er 27 deelnemers, waarvan zeven van VTK. 
We zijn gewonnen. 

○ IFK basket heren (23/11) 
Beide ploegen moesten voorronde spelen. VTK1 heeft zwaar        
verloren. VTK2 heeft nipt verloren; dat is spijtig. 

○ Zwemtraining 2+3 (23+30/11) 
Dit verliep analoog als zwemtraining 1. 
Echt goede zwemmers trainen eerder op zichzelf waardoor er         
niet zo veel volk was. 

○ Preskiloop (28/11) 
Er zijn bonnetjes uitgedeeld aan wie al ingeschreven was voor de           
skireis. 

○ IFK minivoetbal dames (30/11) 
We gaan door naar de volgende ronde, tot grote verbazing. Nu           
moeten we tegen Hilok. 

○ Zwemmarathon (05/12) 
We zijn tweede geëindigd na Hilok. Zij hebben het record          
verbroken. 

○ Lopen met Pers (05/12) 
Het was enkel met Lise, want Elke was ziek. 

○ IFK basket dames (07/12) 
Het is een goede ploeg. 
We eindigden tweede in onze poule, dus gaan door naar de halve            
finale. 

● Feest 
○ Karaoke goliarde (21/11) 

Er was veel ambiance. 
VEK heeft een vat leeg gedronken. 

○ Beergames (22/11) 
Het kwam een beetje moeizaam op gang, maar nadien ging het           
vlot. Er zijn drie vaten gedronken. 

○ Shotjes goliarde (28/11) 
Er zijn 40 flessen gedronken en er zijn er nog 10 over. 

○ Sinterklaas goliarde (05/12) 
We hebben chocolade en mandarijntjes uitgedeeld. 



De sint heeft veel selfies getrokken. 
● IAESTE 

○ IAESTE Quiz (22/11) 
Het was de eerste editie. 
De inschrijvingen zaten helemaal vol. Er waren zelfs meer teams          
dan gepland. 
Ze hebben complimenten gekregen voor de leuke prijzen en het          
goede niveau. 
Jammer dat er niemand van het praesidium was. 

○ IAESTE Infoavond (30/11) 
Het was geslaagd. Er was een presentatie van IAESTE zelf, van           
twee personen die op stage zijn geweest en van een sponsor. 

● Vice 
○ Medewerkersetentje (23/11) 

Iedereen heeft genoeg gegeten. Het was bijna allemaal op. 
○ Praesidiumcantus (27/11) 

Het was heel leuk! 
○ Praesidiumetentje (04/12) 

Het was heel aangenaam. 
● BEST 

○ GDC (25/11-02/12) 
Er waren 21 mensen uit Europa. Het was een groot succes. 
Nadien zijn ze nog samen naar de shotjesgoliarde gegaan. 

● C&D 
○ Internshipfair (29/11) 

Dit vond voor de eerste keer plaats in de UFO. 
Er waren iets meer dan 20 bedrijven. Misschien zorgen voor iets           
meer variatie over de sectoren. 
Ze kregen veel positieve feedback, ook over de locatie. Nog meer           
feedback mag naar PR of C&D gestuurd worden via mail. 
Er was veel volk. 
Bedankt aan alle medewerkers die (on)aangekondigd zijn komen        
helpen afbreken; het was snel gedaan. 
Het filmpje van de Mannequin Challenge wordt veel bekeken op          
Facebook. Wie wil, mag het altijd delen. 

● Web&ICT 
○ Feedback over C&D-site verzamelen op internshipfair (29/11) 

Er was veel positieve commentaar. Kleine opmerkingen zijn direct         
geïmplementeerd op Codesprint. 
Ze vinden het een grote progressie (ten opzichte van de vorige           
site), heel professioneel. Het is een groot verschil tegenover VTK          
Leuven en andere kringen/organisaties. 



Dit geldt ook algemeen: onze uitstraling is heel goed! 
○ Codesprint (01/12) 

Deze activiteit was niet aangekondigd. Er waren uiteindelijk vier         
medewerkers en enkelen die in Groen zaten. 
Ze hebben veel kunnen doen, want minder moeten uitleggen. 
Het is niet de bedoeling om dit in de toekomst nog te doen. 

● Schachtentemmer 
○ Intitiatiedoop 3 (05/12) 

De inschrijvingen zaten snel vol. Iedereen vond het heel leuk. 
Iemand heeft een stukje uit zijn tand door te vallen. Het was fel             
aan het bloeden. Joris is ermee naar het ziekenhuis gegaan.          
Nadien is hij wel nog naar Delta gekomen. 

○ Sinterklaascantus (06/12) 
Het was een groot succes. Schachtentemmer had zich gebaseerd         
op de vorige jaren (maximum 50 mensen en geen enkele          
bezoekende kring). Nu waren er 90 ingeschreven van VTK en nog           
26 van externe kringen. 

● Interne 
○ Sinterklaas (05-06/12) 

Alles is zonder problemen verlopen. 
● Penning 

○ Introductie tot boekhouden (08/12) 
Penning is blij met de opkomst. 
Het was nuttig. Alle vragen zullen gebundeld worden en op de           
praesidiumwiki geplaatst worden. 
De periode van de activiteit wordt in vraag gesteld. Er kunnen           
misschien twee uitlegsessies gehouden worden; een vlak na de         
overdracht of in het begin van het jaar (eventueel op Bach           
Launch) door Penning zelf met de belangrijkste (praktische)        
dingen die je moet weten als praesidium, en een tweede wat later            
op het semester, maar misschien beter in het eerste kwartaal,          
door de boekhouder voor nieuwe en meer complexe vragen. 

5) Komende activiteiten 
● Sport 

○ XL Loop (12/12) 
Er worden twee rondjes (dus 10km) gelopen. 

○ IFK basket heren (12/12) 
Deze volgende ronde is tegen Blandina. Dit zal normaal gezien          
geen probleem zijn. 

○ IFK badminton (12/12) 
Dit is het eerste deel, voor niet-geklasseerden. 
Er waren heel veel kandidaten, waardoor Sport sommigen heeft         



moeten teleurstellen. 
○ Infomoment 12UL (13/12)  

Er zijn nu al veel mensen geïnteresseerd, vooral juist gedoopten. 
Om dit enthousiasme niet te verliezen, organiseert Sport nu al          
een infomoment. 
Goede ideeën mogen ook via mail doorgestuurd worden. 

● Feest 
○ Gezelschapsspelletjes goliarde (12/12) 

Volgende spelletjes zullen gespeeld kunnen worden: Levensweg,       
Rummikub, poker, Stratego, kaarten, Risk, kolonisten van Katan,        
wat is de kans. 

● Schachtentemmer 
○ Massacantus (14/12) 

Er zijn nog acht tickets over. Verschillenden hebben op het          
laatste moment afgezegd. 
We hebben de voorbije twee jaar op rij telkens een          
waarschuwing gekregen, dus dit jaar zijn we er voorwaardelijk         
en moeten we een extra shift doen. Als er dit jaar weer iets             
gebeurt dan mogen we volgend jaar (en misschien meerdere         
jaren) niet meer meedoen. Het praesidium dat meegaat wordt         
dus gevraagd een beetje mee verantwoordelijk te zijn en alles in           
de gaten te houden. Schachtentemmer zal een mail sturen naar          
de deelnemers om dit duidelijk te maken. 

● Skicrew 
○ Skireis (03-11/02) 

Er zijn nog vier plaatsen vrij, waarvan drie samen. 
Ideeën voor het themafeestje mogen doorgestuurd worden via        
mail. 
Per bus is er een busverantwoordelijke (praesidium) nodig. Wie         
dit ziet zitten, mag dit ook laten weten via mail. 

● C&D 
○ Jobfair (28/02) 

Het wordt weer een recordeditie. 
Iedereen van het praesidium wordt verwacht want het moet zeer          
goed zijn. 

6) Algemeen 
● IAESTE wil volgend jaar meer financiële onafhankelijkheid 

IAESTE is gestart met een eigen sponsordossier. 
Hun sponsorgeld belandt nu in de pot van VTK. Om dit te vermijden,             
willen ze dus een aparte rekening. 
In het praesidium van VTK zal dan niet meer de PR&Externe maar de             
Finance van IAESTE zetelen om de transparantie met Penning van          



VTK optimaal te houden. 
Er moet gezorgd worden dat IAESTE en C&D niet in elkaars           
vaarwater komen bij bedrijven (in Gent). 
Er zijn geen fundamentele bezwaren tegen dit voorstel. 

7) Varia 
● Gebruik ICT materiaal (Moustapha) 

De schermen van de computers in Blauw mogen niet verhuisd worden           
naar Groen. 

● Delta gebruiken tijdens twinning (18/02) (Julie) 
Er komen ongeveer 15 Macedoniërs naar België. 
Er wordt een national evening georganiseerd en ze zouden dit in Delta            
willen doen. Julie zal dan verantwoordelijk zijn. 
Dit is unaniem goedgekeurd via stemming. 

● Vragen voor nieuwjaarsenquête (Yentl) 
Hou de vragen kort en beperkt. 
Er zal een mail gestuurd worden. 

● Secret Santa cadeautjes uitdelen (19/12) (Yentl) 
Iedereen weet ondertussen voor wie hij een cadeautje moet kopen. 
We spreken af op maandag 19/12 om 20u in Blauw. Er zal warme             
chocolademelk zijn. 

● Blok@Delta The third step (Brecht) 
Delta is ermee akkoord. 

● FRiSvergadering in Schoonmeersen (12/12) 


