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Te laat (verwittigd):
Te laat: Yentl, Pieter B.
Afwezig (verwittigd): Valerie, Halewijn, Joey, Victor
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1) Datum volgende PV en AV
PV 11: 08/03/2015

2) Mededeling van de voorzitter
●

Orde en netheid

Max is drie uur bezig geweest met de lokalen op te kuisen vrijdag (20/02/2015). We
krijgen drie dagen om alles netjes te krijgen en te houden, anders zal er een tweede
kuisdag ingevoerd worden.

3) Voorbije activiteiten
● Feest
○ Après-ski goliarde
De goliarde was heel goed.
○ Heropeningscantus
Het was gezellig. Er was niet zoveel volk, maar wel heel veel confetti. We hebben één
vat Leffe gedronken. De Rector is wel een goede zaal om in te cantussen. Het is
ruimer dan de Salamander. Feest heeft net alle data in de Salamander vastgelegd,
maar, maar er zijn ook al 3 reservaties in de Rector volgend jaar.
○ Cocktailfuif
De cocktailfuif is op zich goed verlopen, maar er was veel te veel volk. Dit is
waarschijnlijk omdat het in de eerste week van het tweede semester viel. Als we het
nog eens in de eerste week plannen, kunnen we beter inkom vragen. We zouden ook
security aan de inkom kunnen zetten. Er was meer drank voorzien in vergelijking met
andere jaren, maar alles was reeds om 3:00 op.

● Sport
○ Après-ski loop

Er waren niet veel deelnemers.
○ Muurklimmen
Alle deelnemers vonden het leuk dit jaar. We kunnen het gerust volgend jaar nog
eens organiseren, zonder dat de mensen zich zullen gaan vervelen. Mits enkele
afzeggingen, waren er zeventien deelnemers.
○ Speedteamtraining I
Aangezien het RUS was afgesloten, konden ze daar niet trainen. Sport wil nu de piste
aan de Blaarmeersen afhuren voor de volgende trainingen. Dit zal op de AV verder
besproken worden.
○ Volleybal/Basketbal
Het VRG was dit jaar heel sterk. We liggen zowel voor basketbal als voor volleybal uit
de competitie.
○ Veldvoetbal
We zijn door naar de volgende ronde. Het VRG heeft ook dit gewonnen. In de
wedstrijd tegen de VLK zullen alle beste spelers ingezet worden.
○ Bierbowling II
Het was heel leuk. Er was evenveel bier als op de eerste bierbowling, maar iedereen
was zatter. We zijn uiteindelijk verplicht moeten stoppen met spelen.

● Cultuur & Excursie
○ Comedy Night
De Comedy Night was wel in orde. In het vervolg kunnen we best geen andere
kringen meer toelaten. Deze keer was Internia met vijftien man aanwezig en ze
hebben redelijk lastig gedaan. Uiteindelijk kunnen we er niet veel tegen doen,
aangezien ze zich een voor een als niet-lid hebben ingeschreven.
○ Kaas en wijnavond
Het was zeker in orde. Volgend jaar kan dit opnieuw georganiseerd worden, maar
dan kan het aantal deelnemers uitgebreid worden. Het is misschien wel een goed
idee om het de volgende keer in ‘t Unief te organiseren. Dat is een gezelligere locatie
dan de Therminal. Kunnen we volgend jaar betere wijn voorzien?

● Web & ICT
○ Codesprint III
Hier valt niet zoveel over te zeggen. De medewerkers hebben frietjes gegeten, maar
ze zijn hiervoor twee uur onderweg geweest. Volgende keer zullen ze pizza laten
leveren.

4) Komende activiteiten

● Feest
○ 24u van de Porter
Deze week vanaf donderdagmiddag (26/02/2015) 12:00 tot vrijdagmiddag 12:00 zal
de 24u van de Porter plaatsvinden.
○ Galabal
De kaartenverkoop start nu woensdag (25/02/2015). Er zal een verplichte
afbraakshift zijn. Praesidium zal hier nog een mail voor krijgen.
○ Ingenieurscantus
De Ingenieurscantus zal volgende week donderdag (05/03/2015). Vorig jaar waren er
niet zoveel VTK praesidiumleden aanwezig, dus dat kan dit jaar beter. In totaal waren
we vorig jaar maar met een tiental VTK’ers.

● Sport
○ Jeneverloop II
De jeneverloop zal morgen (23/02/2015) plaatsvinden. Willen twee praesidiumleden
komen helpen met shotjes uitdelen?
○ Speedteamtraining II
Mensen die eens willen komen meelopen op de vierhonderd meter sprint, zijn steeds
welkom.
○ Oefentraining rugby
Zoals vorig jaar zal Olivier deze donderdag (26/02/2015) opnieuw een rugby training
geven. Het is een initiatie, dus iedereen kan deelnemen.
○ Zwemmen
Woensdag (25/02/2015) vindt het IFK Zwemmen plaats. We hebben zeventien
zwemmers, maar drie daarvan moeten die avond op EBEC aanwezig zijn. Yentl gaat
onderhandelen. Het niveau ligt niet zo erg hoog. Wouter en Laurien hebben vorig jaar
ook meegedaan.
○ IFK Badminton
Morgenavond gaat het IFK Badminton door voor geklasseerden. Er zullen voor ons
twee dames en zeven à acht heren deelnemen.
○ Pooltornooi
De inschrijvingen gaan morgen open. Het tornooi zal binnen twee weken woensdag
plaatsvinden.
○ Minivoetbal
We spelen volgende week tegen de geneeskunde. We zijn een iets sterkere ploeg,
maar het gaat nog spannend worden.

● Recruitment
○ Jobfair
Iedere medewerker krijgt per shift een bonnetje voor in de Porter House. Er moeten
nog enkele shiften opgevuld worden. Je moet er netjes uitzien.

● Cultuur & Excursie
○ Speeddate
Volgende week vindt de speeddate plaats. Vorig jaar waren er redelijk veel
problemen met de inschrijvingen. Nu zijn er al vijfentwintig hetero mannen,
tweeëntwintig hetero vrouwen en vijf holebi’s ingeschreven. Laurens wil graag de
inschrijvingslijst op voorhand bekijken.

● Web & ICT
○ Git-les
Donderdag zal er een introductie tot Git gegeven worden. Alles is hiervoor al
geregeld.

● Interne
○ Kleutercantus
De Kleutercantus ligt al volledig vast. Het is een K-cantus, dus iedereen moet zich
verkleden in iets wat met een k begint.
○ Infodag
Dit jaar zal de infodag volledig anders zijn dan normaal. De vijftien minuten durende
VTK presentatie in het UFO zal deze keer voor de volledige groep zijn. De cursussen
zullen eveneens in het UFO bekeken worden, terwijl het koffiemoment nu zal
doorgaan in de bib. Hierbij zullen er proffen van verschillende richtingen aanwezig
zijn. Dit koffiemoment zal wel in verschillende shiften doorgaan. Bach Launch zal
worden voorgesteld op een apart moment in het UFO. In auditorium A wil Interne
een student laten babbelen over het burgie-zijn. Dit moet zeker geen topstudent zijn,
want dan verwachten de ouders te veel van de nieuwe studenten. De speciale ‘t
Civielkes en flyers voor BaLa zullen nu ook al gemaakt worden.

● FRiS
○ OE’s
Normaal wordt er chocolade uitgedeeld aan iedereen die de Onderwijs Evaluaties
heeft ingevuld. Dat zal nu niet meer het geval zijn. Deze keer zijn er vier iPad mini’s te
winnen. Er zal één iPad per campus verloot worden.

5) Algemeen
● Medewerkers goedkeuren
○ Feest: Sam Van Essche: oké!

○ Feest: Senne Antonissen: oké!

6) Varia
● We komen waarschijnlijk een beetje onbeleefd over ten opzichte van de mensen die
naar Blauw komen om te betalen voor een activiteit. We gaan een bordje aan de deur
hangen met ‘Welkom! Binnen zonder kloppen’.
● De permanentie heeft geklaagd omdat er vorige week twee postjes in de Plateau
binnen wilden gaan op slechts een half uur na elkaar. Hier moet beter over
gecommuniceerd worden.
● We moeten nog een datum kiezen voor het praesidiumbrouwerijbezoek.
● Er komen al redelijk veel ouders naar het galabal. Er kunnen in totaal ongeveer
honderdertig mensen komen dineren. Ouders moeten uiteraard ook avondkledij
dragen.
● Het evenement van de Lentefuif moet nog op de site aangemaakt worden. Feest is
voorlopig nog bezig met de affiche.
● De deadline van de applicaties voor de stages van IAESTE zal een week verlaat
worden.
● Galabal Leuven. We zouden een vroege trein in Gent kunnen nemen, zodat we eerst in
Leuven kunnen gaan eten, voordat we de trein naar Sint-Truiden nemen. We zullen
waarschijnlijk een wagon afhuren.

