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1) Datum volgende PV en AV
PV 13: zondag 26/04/2015

2) Voorbije activiteiten
● Web & ICT
○ ThermiLAN
Dit waren een paar zware dagen voor Web & ICT. Er was meer volk dan de
voorbije jaren. Ook dit jaar mochten we van TP Vision gratis een tv lenen. Dit
was een groot succes.

● Interne
○ Infodag
Er is hier en daar het een en ander misgelopen. De nieuwe trajecten van de
faculteit waren niet in orde. We zijn uiteindelijk wel rond geraakt, maar we
hebben heel veel tijd verloren met het uitzoeken van de juiste route. Dit is
een probleem dat jaarlijks terugkeert. Filip De Turck heeft dit jaar het
volledige traject meegedaan en heeft nu gezien waar er aanpassingen moeten
gebeuren. Hij heeft ons ook een mail gestuurd met wat werkpuntjes.
Ook bij ons konden er een paar dingen beter. Ten eerste waren er te weinig
medewerkers doordat niet alle shiften ingevuld waren. Stefanie had op
voorhand nog gevraagd of er genoeg mensen ingeschreven waren en volgens
interne was het wel in orde. Uiteindelijk waren de medewerkers van de
afbraak verplicht om te helpen bij de rondleidingen. Aangezien interne zelf
ook mee rondleidingen heeft gegeven, stond Arnout op het einde nog alleen
in het UFO met veel materiaal. Dit zou niet mogen.

Er waren ook slechts negen praesidiumleden aanwezig. Dit is geen goed
signaal t.o.v. de medewerkers. Er moet wel toegegeven worden dat veel
mensen niet aanwezig waren, omdat ze dachten dat er genoeg volk ging zijn.
We mochten tijdens de rondleiding onze lokalen niet laten zien. Uiteindelijk is
het belangrijker dat we dit op de onthaaldag doen. Er waren sowieso ook te
veel mensen om dit te kunnen doen.
De presentaties van de afgestudeerden mochten misschien wel wat korter.
De nieuwe studenten zitten daar al een tijdje, hebben al veel presentaties
gehoord en kunnen dan toch niet meer opletten.
We kunnen best tijdens de middagpauze in de brug de groepen voor de
labobezoeken nog eens herhalen, want nu was er hier en daar wat
verwarring.

● Cultuur & Excursie
○ Brouwerijbezoek
Het brouwerijbezoek was top. Er waren slechts negen deelnemers, maar dit
komt heel waarschijnlijk door het halftime-etentje, dat op dezelfde avond
gepland was. Het was gezellig en alle aanwezigen waren content.
Volgend jaar kunnen we misschien best ineens het bezoek bij Delirium
vastleggen i.p.v. eerst bij ABInbev te proberen.
○ Kroegentocht
De kroegentocht was zeker in orde. In het begin was het wat rustiger in
vergelijking met vorig jaar. We hebben afgesloten met een gratis half vat in de
Porter House. Tussen twee café’s zat er wel redelijk veel afstand. Dit komt
omdat we alle mooie cafés in het centrum wilden bezoeken en wilden
eindigen in de Porter House, met één café tussendoor. We kunnen de
volgende keer misschien voor wat drank zorgen voor tijdens de reis tussen de
verschillende café’s.

● Feest
○ Galabal
Over het galabal kunnen we over het algemeen zeggen dat er zowel goede als
minder goede elementen waren.
De aaneenschakeling van de zalen was goed, aangezien de twee podia dicht
bijeen lagen. Het groter verschil tussen de balzaal en de feestzaal was ook
goed. Andere positieve aspecten waren de photobooth met koets, de licht- en
geluidfirma Swing, het eten tijden het diner en de optredens van de artiesten.
De prijs van de ArtCube was zeer hoog. Het was te duur voor wat we kregen.

Naast de hoge basisprijs kwamen er ook nog veel kosten bij van de
parkingtickets, het vuilnis etc. De basisvoorzieningen waren ondermaats. Er
waren zeer weinig stopcontacten en de watervoorziening liet te wensen over.
De grootste minpunten waren de glazen, de bar in de feestzaal en de
vestiaire. De chiroleden die voor de bar en de vestiare instonden, hadden
amper ervaring en ze waren met te weinig. Ze hebben geen band met VTK en
dat zorgt voor een gebrek aan motivatie. Om dit beter te laten verlopen,
zouden we er sowieso praesidiumleden moeten bijzetten. We kunnen
volgend jaar best professionals inhuren en het volledig uit handen geven.
De bierglazen waren zeer snel op en er was in het algemeen weinig glas voor
handen. Dit kan enkel opgelost worden door constant mensen rond te sturen
die de glazen gaan ophalen. Er zijn veel glazen gesneuveld in de zaal. We
kunnen ook met een waarborg werken, maar dit vraagt dan onmiddellijk om
extra shiften. We zouden beter het bier in het vervolg in bekers serveren. De
longdrinks van in de Vooruit kunnen perfect gebruikt worden voor andere
dranken.
We kunnen beter ook een walkie talkie aan de inkom leggen. Dit jaar waren er
o.a. geen lijsten van FK praesidia en van mensen die online betaald hadden.
Op die manier gaat de communicatie vlotter.
Voor het galabal moet er een briefing gehouden worden met het praesidium,
zodat iedereen wat meer van alles op de hoogte is.
Verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat we zwaar over de
begroting zitten. Zo hebben we iets minder tickets verkocht dan voorzien,
maar nog steeds meer dan vorig jaar. We hadden meer duct tape nodig voor
de tapijten dan verwacht. De drank was waarschijnlijk iets te goedkoop. De
bonnetjesprijzen waren op zich wel oké, maar de meesten waren zo slim om
ineens een fles sterke drank te kopen, wat uiteindelijk een pak goedkoper
uitkwam.
We kunnen het best volgend jaar in een andere zaal doen. We mogen niet te
lang meer wachten met het vastleggen van een nieuwe zaal. Enkele
suggesties zijn LUX en de Ghelamco arena. Dit is qua prijs wel te doen en het
is daar ook zeker voldoende groot. We nemen ook alvast een optie op Salons
Montovani.
Dit jaar waren de kaarten genummerd, wat wel handig is. We hebben ze laten
maken bij een nieuwe firma die zelfs goedkoper is.
De cocktailshakers waren geen meerwaarde. Als je voor het eerst in een

nieuwe zaal werkt, zorg je er best voor dat de basis eerst in orde is. Die extra’s
kan je dan nog steeds doen als er nog geld over is.
○ Champagnegoliarde
Het was heel tof!
○ Juliencantus
Het was eens iets anders, maar het was wel leuk.

● IAESTE
○ Twinning IAESTE Malta
De deelnemers zijn donderdag toegekomen. Pieter heeft ze al meegenomen
naar de Amadeus, naar Dies Natalis, naar de Julien en naar de BEST IAESTE
cantus.

● Sport
○ Basketbal dames
We zijn verloren tegen de VLK. Ze waren nu eenmaal sterker.
○ Minivoetbal
We zijn in de halve finale geraakt tegen de HILOK. We hebben een
oefenmatch gedaan tegen de VLK.
○ Speedteamtraining
Vanaf de laatste week voor de paasvakantie zal er actief reclame gemaakt
worden voor de speedteamtrainingen en de 12UL. Het is ook de bedoeling dat
iedereen in zijn klas op zoek gaat naar sportievelingen die het zien zitten om
wat rondjes te lopen.
○ Badminton (dubbels)
Zowel bij de niet-geklasseerde heren als dames heeft één duo het tot de
kwartfinale geschopt, maar is daar uitgeschakeld.

3) Komende activiteiten
● PR & Externe
○ Archiefair
Woensdag (25/03/2015) vindt de archiefair plaats. Alles is zo goed als in orde.
Enkel de archies zijn moeilijk te overtuigen. De shiften zullen vanavond
opengezet worden.

● Web & ICT
○ Codesprint IV

Op de vorige codesprint was er te weinig werk om de beginners mee bezig te
houden. Ze willen nu enkel met vier codesprinten, zodat ze aan grotere issues
kunnen werken.

● Recruitment
○ Solli-2-daagse
Dinsdag (24/03/2015) en woensdag zal de solli-2-daagse plaatsvinden. Iedere
recruitie gaat er een halve dag zitten. Veel studenten hebben last-minute
afgezegd, waardoor we ook bedrijven moesten afzeggen. Een student dacht
dat het een oefensessie was, maar het is dus wel degelijk een echte
sollicitatie.
○ Workshop LinkedIn
Het zal een workshop voor twintig deelnemers zijn. Dit keer is achteraf er
geen receptie.

● Cultuur & Excursie
○ Spare-ribs à volonté
Maandag (23/03/2015) gaat Charlotte ribbetjes eten en de andere twee
culturies niet. De inschrijvingen waren zeer snel volzet.
○ Parkpop
De burgiebandjes zijn al in orde. We moeten nog een mail naar Frank
Deboosere sturen met de vraag voor goed weer.
○ Show
Alle voorbereidingen lopen goed. Er zullen minder kaarten zijn dan vorig jaar,
want de plaatsen zijn beperkt.

● BEST
○ PM Flanders
Dit is het tweede grootste evenement van BEST. Er zullen tweehonderd
mensen aanwezig zijn. Het bestaat uit een official openingday en vier
planningdays. De eerste dag (06/11/2015) zal plaatsvinden in het
Brussels44Center. Dit is een hele chique locatie, waar er een soort van jobfair
zal doorgaan met grote internationale bedrijven. De planningdays zullen
plaatsvinden in De Hoge Rielen. In een grote aula zullen er overdag
workshops zijn en worden er ‘s avonds feestjes georganiseerd. Aangezien het
allemaal wat serieuzere mensen zijn, moeten wij daar het feestje op gang
komen trekken.

● Feest
○ Lentefuif

Het meeste is al geregeld en de shiften zijn bijna volledig gevuld. We gaan een
briefing geven aan de barverantwoordelijken. De Vooruit zal leeggezopen
worden!
○ Duvelfeestje
Hier is nog niks voor geregeld, maar het valt pas na de paasvakantie. Het
concept zal anders zijn dan de vorige keer. Toen was alle Duvel namelijk al op
om 01:00.

● Sport
○ Squash
Nu dinsdag (24/03/2015) vindt het IFK squash plaats. We hebben al negen
heren, dankzij het squashtoernooi, maar zijn nog op zoek naar dames die
willen deelnemen. Stefanie en Stéphanie zullen het beste van zichzelf geven.
○ Badminton (dubbels gemengd)
We zijn nog op zoek naar spelers.
○ IFK Rugby
Volgens Laurens staan we er vrij goed voor. De coach zal er die avond wel niet
bij kunnen zijn, aangezien hij dan in Turkije zit.
○ Minivoetbaltoernooi
Iedereen die op de reservelijst staat, zal kunnen deelnemen. Er zal namelijk
een andere indeling gemaakt worden.
○ Student Street Soccer VEK
Woensdag na de paasvakantie zal de VEK de Student Street Soccer
organiseren. Hierbij is er ook een praesidiumcompetitie, waar wij ons voor
ingeschreven hebben. Sport zal hier nog een mail voor sturen.

4) Algemeen
● Halftime
○ BBQ
De BBQ was zeker in orde. We hebben enkel positieve commentaren
gehoord. Er waren in totaal negentig inschrijvingen. Dit was wel de limiet voor
in ‘t Unief.
Het is vervelend dat de inschrijvingslijst niet meer zichtbaar is, nadat de
inschrijvingen zijn afgesloten.
○ Cantus
Hier valt weinig over te zeggen. Het was in orde. De meeste tafels in de

Canard Bizar waren wel kapot. De volgende keer dat we daar een cantus
organiseren, zeggen we dat we niet zullen betalen als de zaal niet in orde is.

● Cultuur & Excursie
○ Surfreis
We hebben zowel met BoardX als met Surfblend samengezeten. Het is
kleinschalig. In totaal zouden er zo’n honderdzestig kunnen deelnemen. We
kunnen kiezen uit verschillende weken en hebben telkens de keuze uit twee
verschillende locaties. We gokken dat we een veertigtal leden kunnen
overtuigen. We mogen hier niet te lang meer mee wachten. Er zou ook
sowieso iemand van cultuur moeten meegaan.

● Goedkeuren medewerkers
○ Algemeen: Battice De Vlieger: oké!

● FRiS
○ OE’s
Maandag (23/03/2015) zullen de OE’s worden afgesloten. We zitten globaal
aan een deelname van 25%. Aan onze campus is dit aantal veel hoger,
ongeveer 50%.

● VTKiescommissie
○ Verkiezingsweek
De data liggen vast. De deadline voor de kandidatuur ligt op maandag
20/04/2015 middernacht. Vanaf dinsdag start de verkiezingsweek tot de
volgende dinsdag. Op woensdag en donderdag zal er dan gestemd kunnen
worden.
○ Infomoment verkiezingen
Dinsdag (24/03/2015) zal er een infomoment georganiseerd worden. Mensen
die echt in het praesidium willen, zullen zo last-minute ook nog wel afkomen.
Max zal de presentatie geven.

5) Varia
● Speelkaarten
We zouden dit eerder in het begin van het jaar uitdelen, bv. bij de
cursusverkoop.
● Kapotte laptop
Laptops kunnen blijkbaar niet zo goed tegen cava. Niemand heeft dit jaar nog
twee laptops tegelijk nodig, dus we zullen de aankoop van een nieuwe laptop
voorlopig uitstellen.

● Laserwall
Dit is eerder iets voor op de openingsfuif i.p.v. op de lentefuif. We hebben het
idee van Dies Natalis.

