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Te laat (verwittigd): Jules, Stijn 

Te laat: Isolde 

Afwezig (verwittigd): Stefan, Thomas O, Tania, Senne 

Afwezig niet verwittigd:   

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 
Zondag 26/02: PV10 + AV 

2)Mededeling van de voorzitter 
Er is geen agenda afgeprint want Tania is afwezig. Sander zal de PV zo              
gestructureerd mogelijk overlopen. 

3)Regels en afspraken 
4)Voorbije activiteiten 

● Feest 
○ Gezelschapsspelletjes goliarde (12/12) 

Dit is goed verlopen.  Het was wel leuk. 
● Sport 

○ IFK badminton (12/12) 
Dit was enkel spel voor de niet-geklasseerden. Momenteel staan         
we vermoedelijk eerste, maar daar kan nog veel aan veranderen          
aangezien de geklasseerden en dubbel spel nog moeten gespeeld         
worden. 

○ IFK basketbal (12/12) 
Het mannen- en vrouwenteam zijn beide door naar de volgende          
ronde. 

○ XL-loop (12/12) 
Dit was lopen rond de watersportbaan, maar ze hebben twee          
rondjes gelopen. De snelste was Kasper Ligneel, die twee ronden          
liep in 36 minuten. 

○ Infomoment 12uloop (13/12) 
Er was redelijk veel volk en er waren een paar leuke ideeën.            
Kasper en Jim zullen het speedteam coachen. 

● IAESTE 



○ Memberraisingmeeting (14/12) 
Dit is een vervolg op de infoavond voor mensen die interesse           
hadden om bij IAESTE te komen. Hier waren een paar mensen en            
er zijn vier of vijf mensen geïnteresseerd om lid te worden en één             
van deze mensen gaat mee op Twinning. 

○ AC (20/01-26/01) 
Op dit event worden de stages uitgewisseld met de andere landen,           
zodat nu vastligt waar je op stage kan met IAESTE. IAESTE Gent            
heeft meer stages dan ooit, nl. 109 (vorig jaar nog in de 70). Dit              
was dus zeer geslaagd. 

● Schachtentemmer 
○ VTK@Massacantus (14/12) 

De massacantus is vlot verlopen en er is door VTK minder schade            
gemaakt dan vorige jaren. Volgend jaar mogen we waarschijnlijk         
terug meedoen zonder voorwaarden. 

● Skicrew 
○ Skireis (03/02-12/02) 

De mensen die mee waren op skireis zijn net terug. De reis is 
grotendeels zeer vlot verlopen. Er waren wel enkele dingen die 
door overmacht minder vlot verlopen waren. Twee bussen hebben 
zeven uur vast gestaan onder aan de berg, omdat er een ongeval 
was gebeurd. De politie liet niemand naar boven tot dit opgelost 
was. Sommige mensen op deze bussen hadden wel al een skipas 
voor die dag besteld, maar de skicrew zal proberen om hier nog 
een compensatie voor te kunnen krijgen. 

De après ski was ook steeds in orde en er waren overschotten aan 
drank. Er was heel veel bier voorzien in de yetibar tijdens de 
feestjes ook. Op de feestjes was er steeds voldoende volk, maar 
niet iedereen was altijd verkleed. Dit is niet erg. 

De cantus op skireis was ook zeer tof. Alexander had deze geleid, 
maar het was te luid. Het was de eerste cantus die georganiseerd 
werd op deze locatie en in het vervolg mogen hier ook geen 
cantussen meer georganiseerd worden. 

De skicrew was een positief concept en ze waren een duidelijk 
aanspreekpunt. Deze mensen engageerden zich duidelijk ook voor 
deze verantwoordelijkheid en het is beter dan sport de skireis te 
laten leiden.  
Het is niet mogelijk om te wachten met het verkiezen van de 
skicrew totdat iedereen zijn examenrooster heeft, dus hier zal niet 
echt rekening mee gehouden worden. 

5)Komende activiteiten 



● Feest 
○ Après-ski goliarde (13/02) 

Er zal jägermeister en flügel verkocht worden aan €1 en er zal 
glühwein verkocht worden aan €1.5. Feest zal proberen om het 
gevoel van de bergen nog eens terug te brengen. Iedereen die 
skikleren aan heeft, zal ook een gratis flügel krijgen. Ze gaan hier 
niet streng op zijn als er maar duidelijk iets van moeite in gestoken 
is. Een skibril is bv. al voldoende. Op het einde zal er ook een 
gratis vat gegeven worden. Dit om 1:00 of als de andere drank op 
is. Er is ook een shiftenlijst opgemaakt. 

○ Cocktailfuif: radioactive (20/02) 
Dit is de tweede goliarde van het semester en meteen ook de 
tweede cocktailfuif. Het thema van de cocktailfuif zal radioactive 
zijn en we zullen proberen om alles volgens dit thema te doen. Er 
zullen vier verschillende cocktails zijn waarvan er al drie 
vastliggen. 
Feest probeert hier nog promotie voor te maken. 

● Sport 
○ IFK volleybal (13/02) 

We spelen in een poule met VLK, Chemica en Moeder Lies.           
Normaal mag dit geen probleem vormen. 

○ Speedteamtraining I (15/02) 
Dit zal doorgaan aan de looppiste aan de Blaarmeersen, begeleid          
door Kasper en Jim. Sport zorgt dat er voldoende lopers aanwezig           
zijn en de speedteam coaches zullen voor de rest zorgen. 

○ IFK zwemmen (22/02) 
Normaal zou dit zeker in orde moeten komen. Op het IFT was het             
zwemmen ook zeker in orde. 

○ Speedteamtraining II (22/02) 
Idem speedteamtraining I. 

○ Squashtoernooi (23/02) 
Sport gaat squashen en later komt dit terug op het IFK. 

● C&D 
○ Jobfair promotour (14/02-23/02) 

Er zullen heel veel bedrijven zijn op de jobfair dit jaar. Om te             
zorgen dat dit volgend jaar opnieuw het geval is, moeten we ook            
heel veel studenten proberen lokken naar de jobfair. Hiervoor         
zullen we niet enkel promo voeren op onze eigen campus, maar           
over verschillende campussen over heel Vlaanderen. Hiervoor is        
ook een grote banner en ander promomateriaal aangeschaft. C&D         
vraagt ook aan iedereen om reclame te maken als ze naar de les             
gaan door bv.muntjes of flyers mee te nemen en om de posts die             



op fb zullen komen te liken. 
De shiften voor de jobfair zullen ook deze week opengesteld          
worden. 

● Schachtentemmer 
○ Heropeningscantus (15/02) 

De inschrijvingen verlopen vlot, er zijn al 94 mensen ingeschreven.          
Het thema van de cantus is carnaval en iedereen die verkleed is,            
krijgt korting. Er zullen duidelijke regels gesteld worden en er zal           
streng tegen opgetreden worden, want er komen ook veel nieuwe          
mensen. Er worden geen bezoekende kringen op de cantus         
toegelaten, maar de mensen die momenteel op de reservelijst         
staan zullen wel binnen mogen. 

○ Initiatiedoop 4 (20/02) 
We gaan paintballen en dit zal enkel voor de peter, meters en hun             
petekindjes zijn.De inschrijvingen zullen volgende vrijdag of       
maandag open gaan. 
De week na deze initiatiedoop zullen ook de lintjes uitgedeeld          
worden. Dit zal op een plechtige manier gebeuren, en hier zal een            
opdrachtje aan verbonden worden, zodat het lintje toch een         
grotere waarde heeft en zodat je het echt verdient, maar deze           
opdrachten staan nog niet vast. Indien ze zich niet laten dopen het            
jaar erna zullen ze dit lintje terug moeten geven. 
Jonas zal een lijstje bijhouden van wie er allemaal een lintje heeft            
gekregen. 

○ Vriendjes en familiecantus (24/02) 
De inschrijven gaan deze week open en er zal veel reclame voor            
gemaakt worden, zodat er hopelijk veel volk komt. Er is al een            
banner voor een facebook event. 

● Pers 
○ Valentijnskommaneuken (16/02) 

Het zal zeer gezellig worden en pers hoopt dat iedereen komt! 
● Engage 

○ After Work Party (17/02) 
Dit gaat door in Delta. Klaas zal er zijn als verantwoordelijke en            
Christophe en Sebastiaan zullen achter de bar staan. 

● Delta 
○ Medewerkersevent (19/02) 

Enkel personen die op aanwezig staan op het evenement mogen          
komen. Er zal eerst pizza gegeten worden en daarna gaan we           
bowlen. Je mag komen enkel voor de gezelligheid en pizza, zonder           
daarna mee te gaan bowlen. 

● Cultuur 



○ Comedy Night (21/02) 
Dit zal doorgaan in de Centrale en er zullen optredens zijn van 3             
personen.  De inschrijvingen gaan open op 13/02. 

○ Show repetities 
De repetities zullen opnieuw doorgaan in het technicum. Voor         
dans zal er gerepeteerd worden op dinsdagen en donderdagen.  

● Web&ICT 
○ Codesprint III (22/02) 

Ter voorbereiding van de jobfair zal er nog een codesprint zijn om            
vooral issues op te lossen voor career & development. Er is een            
mail voor gestuurd en er wordt dus meer volk verwacht dan op de             
laatste codesprint. 

● Interne 
○ Kleutercantus (23/02) 

Interne zal deze week samenzitten met de mensen die dit          
organiseren en dit zal zeker in orde komen. De inschrijvingen          
zullen ook open gaan op het einde van de week. Enkel eerstejaars            
zijn welkom op de cantus en van de nieuw gedoopten mogen enkel            
tweedejaars meehelpen met de organisatie. 

● IAESTE 
○ Applications & Nominations (25/02) 

De applicaties staan open en zullen open staan tot 25/02. Er is            
ook een event in verband met het schrijven van een goede           
motivatiebrief en solliciteren. Dit is eerder gericht op derdejaars         
en niet op masterstudenten. Als er geïnteresseerden zijn, nodig         
hen zeker uit voor dit event. 

○ Twinning (17/02-19/02) 
Er komen tijdens het weekend 18 Macedoniërs op bezoek naar          
Gent. 
Het doel is om te verbroederen tussen de twee LC’s en op            
zaterdag zal er een international evening georganiseerd worden in         
Delta. Het praesidium is welkom en er zal nog wat info over            
volgen wanneer die er is. 

○ IAESTE/BEST-cantus (21/02) 
Hier wordt aan gewerkt, maar dit zal zeker leuk worden. Er mag            
niet te veel praesidium aanwezig zijn, dus als je wil komen moet je             
het sowieso eerst laten weten. 

6)Algemeen 
● Update Big Splash (Brecht) 

Brecht had in november opnieuw contact opgenomen met Michiel. Dit          
jaar zal de big splash niet opnieuw georganiseerd worden, maar Lipton           
heeft wel aangeboden om 3 500 blikjes ice tea te sponsoren op één van             



onze grote events. Brecht probeert wel het contact te onderhouden om           
voor het lustrumjaar wel te kunnen zorgen dat de big splash er kan             
komen. 

● Update galabal (Feest) 
De promotie voor het galabal is volop bezig. Er waren enkele           
problemen met de milieuvergunning, waardoor het niet zeker was dat          
het galabal door kon gaan in het Godshuis en waardoor de promotie            
iets later begonnen was. Dit is nu helemaal in orde. Like dus zeker al              
posts en overtuig iedereen om af te komen. FK mag gratis binnen            
samen met dates, maar ze moeten wel samen toekomen en er zal op             
een lijst worden aangeduid of ze een date mee hebben. Op die manier             
kunnen ze geen twee dates meebrengen. 
De verkoop van kamers loopt vlotter dan verwacht. Voor ouders die           
niet te dicht bij het gefeest willen liggen kan je ook feest eens             
contacteren en dan komt dit in orde. Zij betalen overigens de niet-leden            
prijs. 
Er zijn ook al 60 à 70 kaarten verkocht via het cursussysteem. 

● Update lentefuif (Feest) 
Deze week zal een facebook event aangemaakt worden. De DJ’s staan           
vast en de ticketverkoop zal geen probleem zijn. Hiermee beginnen we           
de week na het galabal. 

● Goedkeuren medewerkers 
○ Sport 

- Kasper Ligneel 
Unaniem goedgekeurd. 

● Meeting Zwijnaarde 
Dinsdag om 20u is er een vergadering in VTK Groen. Hierop zullen we             
verder bespreken of we zullen proberen om eventuele lokalen in          
Zwijnaarde te krijgen of om bv. bouwgrond te krijgen in Zwijnaarde.           
We hebben niet veel feeling met Zwijnaarde en dit vooral omdat we            
daar geen lokaal hebben behalve een opberg lokaal. Dit geldt overigens           
ook voor andere verenigingen die daar aanwezig zijn. Als we          
bouwgrond zouden krijgen, zou hier ook een ontspanningsruimte bij         
komen. 

7)Varia 
● Titel mails (Cedric) 

Zorg dat het onderwerp duidelijk genoeg is zodat mails gemakkelijk          
teruggevonden kunnen worden. 

● Persoonlijke post naar de Plateau (Alexander) 
Sommige mensen laten persoonlijke post leveren op de Plateau. Als er           
geen VTK op een brief staat, doe deze dan niet open. Dit is strafbaar. 

● Cho pull is Cho (Hanne) 



In Delta liep er iemand met een trui met het opschrift ‘chaud’. Het idee              
was om een pull te maken met vooraan het opschrift ‘Cho’ en achteraan             
een hand met 2 opgestoken vingers. 
Iedereen is cho! 

● Datum lustrumweek (Klaas) 
Klaas stelt voor om de lustrumweek van volgend jaar al vast te leggen.             
Normaal wordt VTK 95 in het eerste semester, hij vindt dat de            
lustrumweek dan ook in het eerste semester moet vallen. 
Op zich dient daar wel het lustrum praesidiumlid voor. 
Voor het vastleggen van de vooruit of Delta is dit wel een goed idee om               
dat nu al te beslissen, omdat dit redelijk vroeg moet beslist worden.            
Sander zal dus eens kijken voor een week waarin we dit kunnen doen. 

● Capability session (Yentl) 
Bjorn had het idee om voor het praesidium een sessie te organiseren            
over skills die je normaal leert in het eerste jaar dat je werkt. Deze skills               
kunnen handig zijn om reeds te hebben als je volgend jaar gaat werken,             
maar ook voor je praesidiumtaken. Ook Sebastiaan, Christophe en         
Pieter C. hadden al onderwerpen waarover ze een training wilden          
geven. Dit zou doorgaan op een zondag voor een vergadering en zou            
zeer interessant en interactief zijn. 
Mogelijke onderwerpen zijn: Projecten tracken, professioneel bellen,       
vergaderingen voorbereiden … Alles wat zij tijdens hun eerste werkjaar          
geleerd hebben en ook nuttig zou zijn voor het praesidium. 
Iedereen is hierin geïnteresseerd. 

● Pinnen 
Ze zijn toegekomen. Praesidium krijgt sowieso één, maar pak het zelf           
nog niet. 

● Besparingen (FRiS) 
Er is een dossier van de GSR over besparingen in het onderwijs. Daar is              
iemand van FRiS mee bezig. Als je opmerkt dat ergens te veel bespaard             
wordt of dat er niet genoeg geld is voor bepaalde proeven of tests, laat              
dit dan weten aan FRiS/Basile. 


