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Later (verwittigd): Jarre 

Afwezig (verwittigd): Augustijn 

1) Datum volgende PV 
Zondag 24 februari 2013 (21:30) 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
Sport 

o Skireis 

De organisatie van aankomst en vertrek waren zeer slecht. Ter compensatie zijn er wel vier extra 

vaten gegeven. De après-ski was ook ondermaats.  

Er zal een survey opgesteld worden of een mail gestuurd worden naar de leden om zo feedback te 

verkrijgen. Dit kan dan voorgelegd worden aan Snowblend. 

Sport zal hier een mail voor sturen. 

Bij andere kringen is het wel goed verlopen. 

Het kan ook zijn dat de monitoren die mee waren niet op de hoogte waren of slecht geïnformeerd.  

5) Komende activiteiten  
Cultuur 

o Comedy night 

Het meeste is in orde. De shiftenlijst staat al open. 

o Speeddating 

Dit wordt georganiseerd in samenwerking met andere kringen. De shiften zullen voornamelijk door 

medewerkers worden ingevuld. 

Feest 

o Lentefuif 

De shiftenlijst staat open. 

Dit jaar worden er geen kaarten via het praesidium verkocht. 

Recruitment 

o Jobfair 

Alles gaat in orde komen. De shiftenlijst zal vanavond of morgen online komen. Er zullen 

meer shiften zijn om alle opmerkingen van vorig jaar op te vangen. Er zouden ook 



voornamelijk jonge leden moeten meewerken zodat de laatste jaars ook zelf eens kunnen 

rondlopen. 

De bedrijfspresentaties waren vorig jaar een ramp. Dit jaar moet je je inschrijven voor de 

presentaties waardoor de opkomst al wat groter is. Op dit moment zijn er in totaal al 83 

studenten ingeschreven. De studenten moeten ook nog een uitnodiging ontvangen. 

Iedereen moet nog steeds reclame maken voor de presentaties. Zeker voor Yara aangezien 

die niet moeten betalen als er minder dan 8 personen aanwezig zijn voor hun presentatie. 

De aanwezigen krijgen achteraf ook een broodje. 

Er wordt gevraagd om ook als helper deftig gekleed te zijn. 

In totaal zullen er 79 bedrijven aanwezig zijn. 

6)Algemeen 
Cultuur 

o Parkpop XL 

De leden van het praesidium moeten een attest van goed gedrag en zeden vragen aan hun 

gemeente voor achter de bar te staan.  

Er is nog wat werk qua brandveiligheid. De tonnage van “dinner in the sky” kan nipt zijn (ton/m²). 

Externe moet nog vergaderen met Bacardi en Unilever. 

Interne 

o Infodagen 

Bob zal informeren bij de decaan of VTK aanwezig moet zijn op de infodag van de industriëlen. Als 

er volk moet zijn dan is het Bob en interne. 

De medewerkers krijgen een beloning als ze komen helpen op onze infodag. Dit moet medewerkers 

aansporen om te komen helpen na het galabal. In de namiddag zijn er de meeste shiften.  

De vergadering met de PR-commissie van de faculteit is volgende maandag. De PR is nogal 

sceptisch om de organisatie zoveel mogelijk aan ons over te laten. De fouten van vorig jaar worden 

nu op ons geschoven. Interne mag hier wat sterker in hun schoenen staan. 

PR & Externe 

o Archiefair 

Dit gaat door op 17 april. Morgen is er een vergadering met de architecten. Alle plannen zullen dan 

meer geconcretiseerd worden. Wat de datum betreft, is er nog een kleine onzekerheid over de 

beschikbaarheid van proffen en sprekers.  

Reis 

o Vervoer Rome 

Voor het vervoer naar de luchthaven van Charleroi kunnen we niet met de VTKar gaan doordat er 10 

mensen meegaan. Matthias heeft niet echt iets voorzien voor op de trein zelf. Het is dus het beste 

om iedereen zelf voor zijn vervoer te laten zorgen.  

o Schotland 

De inschrijvingen gaan volgende week open. We zullen met Raynair gaan. Ter plaatse zullen er 

spullen gekocht worden die niet mee mogen met het vliegtuig. Gasvuurtjes kunnen voor problemen 



zorgen tijdens de vlucht. De systemen van gasvuurtjes zijn wel niet universeel en kunnen sterk 

verschillen van land tot land. Matthias zal dit nagaan. 

Iedereen zal zelf voor tenten moeten zorgen. 

o Overdragen skireis  naar Reis 

Het is een idee om de skireis naar Reis over te dragen. Sport zou ter plaatse kunnen ondersteunen, 

maar Reis zorgt voor de administratieve zorgen. Reis zou dan contact opnemen met de organisaties 

van de skireizen. We zouden zeker niet de volledige organisatie op onszelf nemen. 

De afhandeling van klachten past misschien ook beter bij Reis. 

Je hebt dan ook maar één contactpersoon, wat veel handiger is. 

Voor de besprekingen is het misschien wel handiger om met meer te zijn. Anders laat je nog 

gemakkelijk over je heen lopen. Sport kan hier ook voor extra personen zorgen. 

Reis moet wel nog geëvalueerd worden op het einde van het jaar, net zoals het aantal reizen. 

Web 

o Anonimiteit Wiki 

Studenten hebben problemen met het posten op de Wiki omdat proffen dit zouden kunnen zien. Als 

je een aanpassing maakt dan kan je dit niet anoniem doen. Arthur zal het nog eens goed 

onderzoeken. 

Zouden we heel de studiehulp niet exclusief leden maken? 

Op die manier heb je zeker al geen last van proffen die op de site zitten. 

We hebben dan ook geen input van niet-leden. 

We gaan hier zeker geen leden mee winnen, maar dat is ook niet de bedoeling. 

7) Varia 
o Posters bijhouden voor BEST! 

o Brouwland biercompetitie 

We hebben 3 jaar geleden meegedaan. En we zijn toen 3de geworden. Het kost 30 euro voor 

een basispakket. Guido vraagt om dit nog eens te doen. Als er mensen geïnteresseerd zijn dan 

wil Michiel hier wel voor kijken. Michiel zal er voor horen. 

o Gasflessen butaan en CO2 

o Het dakraam van de VTKar moet nog hersteld worden. Dit zal wel veel geld kosten. Daarom zal 

ervoor geopteerd worden om het zodanig te herstellen dat het dicht blijft. 

o De verf moet nog naar het containerpark. 

o Michiel zou eens moeten horen bij Gilette voor scheermesjes voor het galabal. Maar Michiel 

zal kijken voor een ander merk aangezien Gilette van P&G is en die geven al Dreft. 

o Alle offers van IAESTE staan online. De deadline ligt eind deze week. 

o Het Firnale comité bestaat dit jaar uit Lien, Justine, Dorien, Bob en Jasmien. 

o AIG wil meer aanwezig zijn op de Firnale receptie. 

  

 


