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Te Laat:Brecht,  

Te Laat(verwittigd): Andreas, Pieter C., Thomas 

Afwezig (verwittigd): Michiel, Augustijn, Eva 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

 

1) Datum volgende PV 
Volgende PV:  zondag 9 maart 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 
Er wordt gevraagd om zo weinig mogelijk de permanentie op te bellen. 

4) Voorbije activiteiten 
o Cultuur 

- Comedy Night 
Alles is goed verlopen en de volledige zaal was uitverkocht. 
 

o Sport 

- Bierbowling II 
Er was iets minder volk dan de vorige keer. 

- IFK Volley Heren 2de ronde 
- Squashtornooi 

Er waren weinig deelnemers (ongeveer 10) maar diegene die er waren waren wel 
tevreden. Misschien moet er naar volgend jaar toe eens gekeken worden om deze 
activiteit al dan niet nog te herhalen. 

- Speedteamtrainingen 
Er zijn reeds twee trainingen achter de rug met redelijk wat deelnemers. Er zal nog wat 
extra reclame gemaakt worden via Facebook voor de volgende edities. 

- Glühweinloop 
Er waren ongeveer 30 deelnemers wat een succes is. Het vuurtje dat gebruikt werd 
werkte niet zo goed. Er wordt gevraagd om eventueel een ander vuurtje te kopen. Er 
wordt opgemerkt dat er twee vuurtjes zijn. De vraag is waar het tweede vuurtje is. 
 

o Recruitment 
- Jobfair 



Er werd feedback gevraagd aan de bedrijven. Over het algemeen waren de meeste 
bedrijven positief en werden er slechts kleine opmerkingen gegeven. Zo zouden zijn er te 
weinig parkingplaatsen zijn. Dit is echter moeilijk te verbeteren omdat alle plaatsen 
reeds werden afgehuurd.  
Er waren reeds vroeg in de namiddag studenten aanwezig terwijl er vorig jaar een 
toeloop was later in de namiddag. Er werden ongeveer 400 studenten gescand reeds om 
14u. De afwas kan efficiënter verlopen als er borstels in de afwasbak zouden zijn. Er zijn 
wel twee truien verloren gegaan tijdens de opkuis. De overige jobgidsen zullen 
uitgedeeld worden samen met het volgende ’t Civielke. Er wordt nog eens gevraagd om 
in het vervolg op tijd te komen voor de shiften. 

 
o IAESTE 

- B-form 
De B-form is vorige week vrijdag afgelopen met ongeveer 88 deelnemers. 

- Nominaties 
Er werden ongeveer 80 stages verdeeld. 

- Fotowedstrijd 
De fotowedstrijd is vandaag afgelopen. 
 

o Feest 
- 24 uur van de porters 

De 24 uur werd gewonnen door Tom. Er zijn wel wat kleine opmerkingen wat normaal is 
gezien het de eerste editie was. Volgend jaar kan hieruit geleerd worden.  

- Ouderoldercantus 
Alles is goed verlopen. 

5) Komende activiteiten  
o BEST 

- EBEC 
EBEC gaat dit jaar door op woensdag 5 maart. De wedstrijd wordt zowel georganiseerd 
voor studenten aan de universiteit als voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Er 
zal via leerkrachten uit het middelbaar onderwijs nog wat extra reclame gemaakt 
worden.   
 

o Recruitment 
- Cisco Coding Competition 

Deze week donderdag is het Cisco Coding Competition. De inschrijvingslijst sluit echter 
deze avond al af en er worden nog deelnemers gezocht.  

- Workshop online solliciteren Telenet 
Deze activiteit gaat morgen door. Ook hiervoor worden nog deelnemers gevraagd. De 
workshop die gegeven wordt door Telenet duurt ongeveer driekwartier en nadien volgt 
er een receptie. 
 

o Algemeen 

- Halftime Amadeusetentje 

De inschrijvingen zijn vol. 

 

o Sport 

- IFK Minivoetbal dames 



Er zijn momenteel 9 meisjes  die deelnemen waarvan er steeds 9 speelsters op het veld 
zullen staan. 

- IFK Tafeltennis 
Voor het IFK Tafeltennis zijn er ongeveer 30 deelnemers van VTK.  

- Paintball 
- IFK Zwemmen 

Het IFK Zwemmen gaat volgende week door en hiervoor worden er nog deelnemers 
gezocht. 

- 12 UL 
Volgende week moet er doorgegeven worden welke oppervlakte we willen voor de tent. 
De vraag komt om een grotere tent te nemen. Er wordt besloten om dezelfde 
oppervlakte te nemen als vorig jaar. 
Er wordt opgemerkt dat VTK vorig jaar bijna de volledige afbraak van de tenten heeft 
gedaan. Dit zou moeten doorgegeven worden. Er kan bijvoorbeeld voorgesteld worden 
om de opbouw en afbraak in shiften te doen waarbij elke shift door een vereniging wordt 
ingevuld.  
Sport vraagt of er nog opmerkingen zijn omtrent de 12UL van vorig jaar. Een verbetering 
zou zijn om de tribune zo te plaatsen zodat de mensen die op de tribune op en af komen 
niet langs de lopers moeten passeren. Er wordt ook gezegd dat er steeds twee mensen 
achter de toog moeten staan omdat er één van beide dan kan de emmer onder de tap 
legen terwijl de andere kan verder tappen. Er zou ook een lamp moeten geplaatst 
worden. Naast kapstokken kunnen er ook opbergvakjes voor de rugzakken in de vestiaire 
gezet worden. 
 

o IAESTE 
- Bekendmaking nominaties 

De bekendmaking gebeurt op de goliarde. 
- Bekendmaking fotowedstrijd 

 
o Feest 

- Galabal 
Er wordt nog eens extra gevraagd om de flyer- en plakshiften op te vullen. De meeste 
verenigingen overplakken dit jaar niet. Daarom wordt er gevraagd om dit ook niet te 
doen. Mensen die mogen rijden met de kar plakken best ook in de Voskenslaan en in de 
Universiteitsstraat. Er wordt ook gevraagd om de profielfoto’s op Facebook te 
veranderen naar de affiche van het galabal. Het galabal van VTK valt dit jaar enkel samen 
met het galabal van de WINA en dus niet meer met het galabal van het VEK.  

- DJContestgoliarde  
Er wordt gevraagd om aanwezig te zijn zodat er meerdere opinies kunnen gegeven 
worden en de beste DJ kan gekozen worden voor op het galabal. 

6)Algemeen 
o Medewerkers goedkeuren  

- Pers: Timen Van Gyseghem 

- Sport: William Noppe 

- Feest: Jeroen Caster 

- Web: Martijn Courteaux, Siebe Claes, Kristof Elst, Hanne De Sutter, Thomas Oosterlynck, 

Jasper Maes 

- Algemeen: Katrijn Claeys, Eva Roos, Sofie De Wilde 

Alle medewerkers worden goedgekeurd. 



 

o Jaarverslagen 

Het is belangrijk om het jaarverslag up-to-date te houden. Als er iets misloopt op een 

activiteit moet dit zeker genoteerd worden. Ook bijvoorbeeld het aantal flyers en 

contactgegevens moeten bijgehouden worden. 

 

o Diner Galabal 

Er wordt gevraagd aan het praesidium en aan hun ouders om deel te nemen aan het diner. 

 

o CTB – comité 

Er worden kandidaten gevraagd om Close the books dit jaar te organiseren. Hiervoor moet er 

een zaal vastgelegd worden, dj’s gezocht worden en hapjes voorzien worden. Halewijn en 

Joachim stellen zich hiervoor kandidaat. 

7) Varia 

- Normaal zijn de verkiezingen voor de vertegenwoordigers van Fris voor de verkiezingen van 

VTK. Zo kan er ook voor de kandidaat van Fris door de leden van VTK gestemd worden. Er 

wordt voorgesteld om de nieuw Fris-praeses na de verkiezingen intern goed te keuren. 

- De wiki moet enkel toegankelijk gemaakt worden voor leden. Dit is namelijk nog steeds niet 

gebeurd. 

- Er wordt gevraagd om de overige jobgidsen mee te geven samen met de laatste ’t Civielkes. 

- De applicaties voor de Summer Course van BEST staan open. 

- Er wordt opgemerkt dat de pc’s in Blauw niet zo goed werken. Misschien moet de samba-

versie geüpdate worden. 

- Er wordt gevraagd of de pc voor in VTK-pi reeds besteld is. Dit blijkt niet het geval te zijn. 

Arthur zal hiervoor kijken. 

 

 

  


