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1) Datum volgende PV en AV
PV 12: 22/03/2015

2) Voorbije activiteiten
● Feest
○ 24u van de porter
Het was de moeite. Zo goed als alles werd geregeld door Flore van Chemica.
Halewijn heeft vooral op de avond zelf geholpen. De betalingen moeten nog
gebeuren.
○ Shotjesgoliarde
Voor de shotjes hebben we de overschot van het eerste semester gebruik en
de drank die sport nog over had van de jeneverloop.
○ Ingenieurscantus
Halewijn weet hier niets meer van.

● Web & ICT
○ Git-les
De les was in orde. Er waren vooral medewerkers die wat meer achtergrond
over Git wilden.

● Cultuur & Excursie
○ Speeddate
Er waren veel te veel deelnemers. Volgend jaar kunnen we beter de limiet
zetten op honderdvijftig speeddaters. Telkens wanneer er problemen waren,
werd er bij ons gezaagd. Het matchingsysteem van Maarten was het enige
positieve van dit jaar.

We kunnen eventueel volgend jaar met andere kringen samenwerken, bv. de
geneeskunde. De farmacie doet ook steeds een speeddate, maar werkt
hiervoor niet samen met andere kringen. Misschien willen zij ook wel met ons
meedoen.

● Interne
○ Kleutercantus
De kleutercantus was een groot succes. Er waren tachtig aanwezigen en dit
waren grotendeels eerstejaars. Er zijn zeven vaten leeggedronken. In totaal
zijn er negen mensen buitengegooid.
Er werd op voorhand afgesproken dat er geen praesidiumleden mochten
komen, op uitzondering van interne en feest. Er zijn toch een paar mensen
langs geweest. Zie dat dit niet meer gebeurd. Het praesidium van Politeia
mocht eigenlijk ook niet komen.

● BEST
○ EBEC
Twee weken geleden vond EBEC plaats. Er hebben 110 studenten
deelgenomen. Normaal was het einde gepland om 23:00, maar het is wat
uitgelopen, zodat het uiteindelijk pas om 00:00 gedaan was.

● Recruitment
○ Jobfair
De jobfair was dik in orde. Er waren de hele dag door heel veel mensen
aanwezig. De teller van de scanner geeft aan dat er in totaal zo’n zeshonderd
studenten zijn langs geweest. Er waren ook wel medewerkers die niet
gescand zijn.
Één bedrijf stond op de verkeerde plaats. Jan De Nul was niet zo tevreden,
aangezien er volgens het bedrijf minder mensen voor hun stand stonden,
omdat ze een plaats op de derde verdieping hadden gekregen.
Wij hebben de bedrijven per sector ingedeeld, terwijl ze dat in Leuven
alfabetisch doen. Nadat ze naar onze jobfair zijn gekomen, hebben zij hun
indeling ook aangepast.
De zakjes van de CW waren te snel op en de overige CW’ers hebben dan
zakjes van de Elektrotechniek gekregen. We hebben veel aan de
afwasmachine gehad op de dag van de jobfair zelf. Het is misschien geen
slecht idee om de toiletten ook op het grondplan te zetten. Volgend jaar moet
de parking beter geregeld worden.
‘t Stokbroodje heeft de broodjes voor de hele dag ‘s ochtends al geleverd,

waardoor de broodjes tegen de avond niet meer zo goed waren. Twee jaar
geleden werden de broodjes op de jobfair zelf gemaakt. We zouden de
broodjes ook in shiften kunnen laten leveren.
We zouden er eventueel volgend jaar voor kunnen zorgen dat de
naamkaartjes dezelfde kleur hebben als de zakjes. Zo is het nog duidelijker
voor de bedrijven. Mathieu heeft niet genoeg zelfvertrouwen om met zo’n
tasje rond te lopen en zou dan enkel het naamkaartje dragen.
De tablet moet nog verloot worden.
○ Workshop Online Solliciteren
De workshop was in orde. Er waren ongeveer achttien mensen en ze waren
allemaal tevreden. Er waren iets te veel broodjes besteld.

● IAESTE
○ Verdeling van de stages
De stages zijn intussen allemaal verdeeld. Er zijn nog niet zoveel klachten
geweest van mensen die niet tevreden waren. Vandaag (08/03/2015) is de
deadline om de stages te accepteren.
Het is jammer dat je op de nieuwe site niet meer kan zien hoeveel applicaties
er al zijn voor elke stage. Op die manier hebben veel mensen geen stage
gekregen, terwijl ze anders evengoed voor een stage met minder applicaties
hadden kunnen kiezen.

● Sport
○ Jeneverloop II
Er waren minder deelnemers dan verwacht. De jeneverloop is op zich wel
goed verlopen. Volgend jaar kunnen we misschien beter om 20:00 vertrekken.
Sport heeft geen idee of er nog veel mensen naar de goliarde afgezakt zijn,
maar het was die dag in ieder geval wel een geslaagde goliarde.
○ IFK zwemmen
We hebben de tweede plaats bij de heren en de derde plaats bij de dames
veroverd. In totaal zijn we op de eerste plaats geëindigd.
○ IFK badminton
Dit is in het algemeen goed verlopen.
○ IFK minivoetbal
We moesten het opnemen tegen de geneeskunde en we zijn met 4-1
gewonnen. We gaan dus door naar de halve finale.

○ Baanwielrennen
Het was tof. Er is niet veel op aan te merken.
○ Speedteamtrainingen
Sport had meer deelnemers verwacht.
○ Rugby initiatie
Door de initiatie hebben we redelijk veel brede mannen gevonden. Er zitten
ook veel eerstejaars bij.
○ Pooltornooi
Iedereen heeft zich geamuseerd. Er waren geen problemen.
○ Squashtornooi
Er waren twintig deelnemers. We hebben onze kandidaten voor het IFK
gevonden. Andere kringen hebben wel echte squashers, terwijl onze
deelnemers het slechts recreatief doen.

● Cursus
○ Tweede truienverkoop
Alle bestellingen zijn gebeurd. Er zijn nu zevenentwintig truien besteld. In het
eerste semester hebben we er vijfennegentig. Vorig jaar ging de
truienverkoop enkel in het eerste semester door en werden er in totaal
vijfentwintig verkocht. De verkoop gaat in het algemeen dus veel beter dan
vorig jaar.

3) Komende activiteiten
●

Feest
○ Mexican goliarde
Morgen (09/03/2015) heeft de goliarde een Mexicaans tintje. Er zullen de
hele avond promo’s zijn op desperados en tequila.
Kunnen we niet regelen dat er weer een algemene korting voor VTK leden
wordt ingevoerd op desperados?
We merken dat er meer mensen naar de goliardes komen in vergelijking met
vorig jaar.
○ Galabal
Bijna alles is al geregeld. Donderdag (12/03/2015) zullen we beginnen met de
opbouw. De shiftenlijst staat al online, maar nog niet alle shiften zijn
opgevuld.
○ Champagnegoliarde
Alle champagne die we over hebben van het galabal zal aan verminderde prijs

verkocht worden.
○ Cantus
Zijn er nog suggesties voor het thema? We zouden een caracantus kunnen
organiseren, waarbij we dan geen inkom vragen.

● Web & ICT
○ ThermiLAN
De inschrijvingen voor de ThermiLAN gaan morgen open. Sander gaat morgen
de affiches regelen bij Top Copy. Er zal nog een shiftenlijst gemaakt worden.

● Cultuur & Excursie
○ Kroegentocht
We zullen in acht café’s in Gent een stop maken. Er zal hier en daar ook iets
anders dan bier genuttigd worden.
○ Brouwerijbezoek
Op maandag 16/03 gaan we een bezoekje brengen aan de brouwerij van
Delirium.

● Interne
○ Infodag
Alles is zo goed als geregeld. Het koffiemoment zal niet meer in de Plateau
doorgaan, maar wel in het UFO. Er zal een VTK standje zijn. Voor het ‘t
Civielke moet enkel het voorwoord nog geschreven worden en enkele foto’s
toegevoegd worden. De flyers van BaLa moeten nog gemaakt worden.
Ernst zal voor de drie groepen een speech geven in auditorium A.
Interne kon niet op alle vergaderingen voor de infodag aanwezig zijn, omdat
het onder andere overlapte met de skireis. Interne zal melden dat ze daar in
het vervolg rekening mee moeten houden.
De infodag valt in het weekend van Dies Natalis. De shiftenlijst moet ruim op
tijd opengesteld worden, want veel medewerkers zullen dat weekend naar
huis willen gaan. Er zal een beloning zijn voor iedereen die een shiftje doet.

● Recruitment
○ Event Antwerp Management School
Het evenement is afgelast, aangezien er buiten recruitment en praesidium
geen inschrijvingen waren.

● Sport
○ Paintball

Het zal dinsdag (10/03/2015) doorgaan. Alle inschrijvingen zitten vol.
○ IFK vrouwenbasketbal
De VLK heeft één super goede speelster. Als zij niet meespeelt, hebben we
wel nog een kans om te winnen.
○ IFK minivoetbal
Deze woensdag is het kwartfinale. We moeten tegen de farmacie spelen.
Normaal gezien moet dit wel haalbaar zijn. Het begint om 20:00 in het GUSB.
Er zullen gratis pintjes zijn voor de supporters.
○ Speedteamtrainingen
Mensen die af en toe eens meelopen rond de watersportbaan kunnen ook
naar de speedteamtrainingen komen. We oefenen op een piste van
vierhonderd meter, dus je kan nooit meer dan vierhonderd meter achter
zitten op de rest.

● BEST + IAESTE
○ BEST IAESTE cantus
BEST en IAESTE organiseren op Dies Natalis een international cantus. Zo zullen
er zes Maltezen, twaalf Turken deelnemen. BEST en IAESTE zullen elk met een
tiental mensen aanwezig zijn. Er mogen ook nog vijf praesidiumleden komen.
De cantus zal in de Bierologie doorgaan.

4) Algemeen
● Halftime
○ BBQ
De BBQ zal in ‘t Unief plaatsvinden op maandag 16/03 vanaf 18:30. De inkom
zal zeven euro bedragen. We hopen op minstens vijftig inschrijvingen.
Iedereen zal drie stukken vlees krijgen.
○ Cantus
De senioren, festoren en cantoren liggen al vast.
De regel is dat je maar één keer aan de halftime activiteiten mag deelnemen.

5) Varia
● De tweede schermen in blauw maken
Aangezien de kabels weg zijn, kunnen we het voorlopig niet terug maken. Één
kabel ligt bij het FK.
● Foto’s
Er staat een nieuwe map “foto” op de share. Het is de bedoeling dat alle
foto’s in dat mapje geplaatst worden.

Aangezien er nu veel volk naar de goliardes komt, is het misschien geen slecht
idee om het fototoestel mee te nemen naar de goliarde. Laat iemand van het
praesidium dan gewoon wat foto’s maken.
Er mogen ook in het algemeen meer foto’s gemaakt worden op activiteiten.
Die moeten dan achteraf ook op de site geplaatst worden.
● Dies Natalis
Het FK wil aan de Rozier standjes zetten en vragen onze samenwerking. Wij
gaan dit niet doen, aangezien we onze tijd in onze eigen activiteiten willen
steken.
Op de fuif mogen de praesidia niet gratis binnen, aangezien het eigenlijk door
de UGent georganiseerd wordt. Als je voor 23:00 in de Vooruit bent, wordt je
ticket in drankbonnen terugbetaald.
● Praesidiumbrouwerijbezoek
We moeten nog steeds een datum kiezen.
● De manna’s vallen steeds van het bord, omdat ze zo licht zijn. We kunnen er
een koortje voor spannen, zodat ze wel blijven staan.
● Praesidiumverkiezingscomité: Thomas, Hannes en Ernst.
● Tribune op de 12UL
We weten de prijs nog steeds niet. Donaat heeft contact opgenomen met de
leverancier. Hij is nu bezig met de technische tekeningen. We hebben
afgesproken met VLK dat ze evenveel betalen als vorig jaar.
We nemen in de tussentijd al een optie op de andere tribune, zodat we er
zeker één hebben.
● BoardX heeft ons gecontacteerd i.v.m. een surfreis voor in de zomer. Het zou
in de week na de herexamens vallen. We zullen eens navragen hoeveel
mensen er mee kunnen en dergelijke.
● In het vervolg zal er weer frisdrank tijdens de vergadering zijn.
● De frigo in Blauw moet af en toe eens uitgekuist worden tijdens de
kuisweken.

