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Zondag 26 april 2015

Te laat (verwittigd): Wout
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Pieter C., Valerie, Björn, Christophe, Gabor, Thomas, Joey
Afwezig niet verwittigd:
GSM: Pieter B.

1) Datum volgende PV
PV 14: dinsdag 12/05/2015

2) Voorbije activiteiten
● Sport
○ IFK Squash
Het is redelijk goed verlopen. Er waren veel sporters aanwezig. De dames zijn
gewonnen bij de niet-geklasseerden. De heren zijn tweedes geworden,
ondanks het feit dat we geen geklasseerde heren hadden.
○ IFK Minivoetbal halve finale
We hebben de halve finale tegen HILOK gespeeld. De winst werd
binnengehaald tijdens de schepcorners. Diezelfde avond vond onze lentefuif
plaats en het viel op dat HILOK niet tevreden was met zijn verlies. Morgen
(27/04/2015) spelen we de finale om 19:50 in het GUSB.
○ Minivoetbaltornooi
Vorig jaar waren er niet zo veel deelnemers, omdat het na de 12UL viel. Dit jaar
werd het veel vroeger georganiseerd en waren er ook meer ploegen. Er was
iets te weinig tijd, maar sport zal dit in zijn jaarverslag vermelden.
○ IFK Badminton dubbels gemengd
We hebben het niet zo goed gedaan als normaal. In de totaalscore van
badminton zijn we tweedes op enkele punten van VLK.
○ IFK Veldvoetbal halve finale
We hebben de halve finale tegen VLK gespeeld, maar zijn met 1-4 verloren.

○ IFK Rugby
Een paar mensen die in het loop van het jaar zijn komen trainen, hebben
meegespeeld. We zijn uiteindelijk tweedes geworden door de disqualificatie
van de VEK.
○ Preselecties Julienronde
Joachim zal opnieuw de Julienronde op de 12UL winnen.
○ Week van het speedteam
We zijn de hele week gaan lopen met het speedteam, waardoor we meer
aandacht hebben gekregen. We hebben intussen 129 speedteamlopers, top!

● Externe
○ Archiefair
De lezingen hebben redelijk lang geduurd. Victor heeft al samengezeten met
DLK, Patrick en zijn opvolgster om verbeteringen te zoeken voor volgend jaar.
De standen zelf waren niet zo populair, maar de bedrijven hadden nog
positieve reacties.

● Web & ICT
○ Codesprint IV
No comment.

● Feest
○ Karaokegoliarde
Deze karaokegoliarde was beter dan de eerste van dit jaar. Er was meer volk en
zijn veel meer liedjes gezongen. De songlist mag wel eens geüpdatet worden.
Er is jammer genoeg een meisje met een micro gaan lopen, waardoor we nu
honderdzeventig euro kwijt zijn.

○ Lentefuif
Grizzly was zeer goed. Feest had drie opbouwshiften gepland, terwijl er volgens
Grizzly slecht twee nodig waren. Uiteindelijk was er tijdens de laatste shift geen
werk meer. De afbraak was op één uur gedaan. We zijn zeer tevreden van die
mannen en gaan verder samenwerken. Ze kunnen zorgen voor de openingsfuif,
de lentefuif en parkpop, maar het galabal is misschien te veel.
We hebben het bierrecord verbroken met 2998 liter bier! Kneukeltje!
○ Richtingdrinkgoliarde
Halewijn weet er niks meer van. Max heeft vijftig euro uitgegeven en toch is de
werktuigkunde nipt verloren van de bouwkunde.

○ Cantus met VTK Leuven
Er was echt niemand. Leuven was talrijker aanwezig dan ons. We kunnen best
in het vervolg de activiteit een week op voorhand op de site openzetten. Er
moet ook een evenement op Facebook aangemaakt worden.
○ Duvelfeestje
Het was een vergissing om inkom te vragen. De niet-leden willen geen vijf euro
inkom betalen. Het kwam iets trager op gang, maar op het einde van de avond
zat de Twitch wel nog redelijk vol.

● BEST
○ EBEC BeNeLux
We zijn tweedes geworden in team design. Dat is net niet genoeg om door te
gaan naar de volgende ronde, maar we zijn wel tevreden.

● Cultuur & Excursie
○ Spare-ribs à volonté
Eervolle vermelding: Thibault heeft de meeste ribben gegeten!
○ Show
De nieuwe zaal, Scala, was zeker in orde. Er zijn minder kaarten verkocht dan
vorig jaar, maar is waarschijnlijk omdat de kaarten redelijk laat zijn toegekomen
en omdat het in een nieuwe, onbekende zaal doorging.
Cultuur was er niet van op de hoogte dat de wc en vestiaire betalend waren.
Volgend jaar zullen we ze op voorhand een bepaald bedrag geven, zodat de
toeschouwers niet voor de wc moeten betalen.
○ Citytrip Berlijn
Het was leuk! Björn heeft de taak van reisleider op zich genomen.
Cultuur heeft ook betaald om mee te gaan naar Berlijn, omdat ze het in het
begin van jaar hadden gezien als een equivalent van de skireis. Op skireis echter
moeten de sporties amper iets ter plaatse regelen, waardoor ze zelf ook van de
reis kunnen genieten (zoals dit nu ook met de surfreis zal zijn). Voor de citytrip
is dit anders. Een voorstel is om een deel van het bedrag terug te betalen of
één gratis reis te geven en dit dan te verdelen onder de culturies.
○ Parkpop
Het licht en geluid werd dit jaar geregeld door Grizzly. Dit was veel beter dan
vorig jaar. Er was gedurende de hele avond slechts één boze buurman. Frank
De Boossere heeft dit jaar geantwoord op onze mail met de vraag voor goed
weer. Volgend jaar moeten we misschien vragen om op het weerbericht
reclame te maken voor Parkpop!

● Recruitment
○ Solli-2-daagse
Alles was in orde en de details staan al in het jaarverslag.

3) Komende activiteiten
● Sport
○ Lopen met de Decaan
Morgen (27/04/2015) gaan we lopen met de Decaan! Het zou leuk zijn moesten
er een paar praesidiumleden mee gaan. Er staan al redelijk veel mensen op
aanwezig op Facebook.
○ IFK Minivoetbal finale
Morgen spelen we om 19:50 de finale tegen VLK.
○ 12UL
Als er te veel mensen op de tribune zitten, zullen we er mensen moeten af
halen. Eerst had VLK gezegd dat ze schachten gingen inzetten om de mensen
te tellen, omdat wij het al betalen, maar nu zijn ze aan het terugkrabbelen. Ze
gaan proberen om de shiften op te vullen.
Het weer gaat niet zo goed zijn. Op zich zal dit wel in ons voordeel werken,
aangezien wij speedteamlopers hebben die sowieso komen lopen, terwijl
lopers van andere kringen eventueel zouden afzeggen door het slechte weer.
Doordat de shiften overlappen, kunnen we maar een beperkt aantal shiften
invullen. Let hier volgend jaar wel op.
○ VTK & VLK @ Spartacus Run
Zaterdag (01/05/2015) gaan we naar de Spartacus Run in Boom. Ongeveer ⅓
van de deelnemers zijn VTK’ers, de rest zijn van VLK. Aangezien het voor ons
iets nieuws is, moeten we afwachten hoe het zal verlopen.
○ BMX-initiatie
De initiatie zal doorgaan op 4 mei van 18:00-20:00. Er waren twintig plaatsen
en de inschrijvingen zijn al volzet.
○ Bedanking
Op 5 mei organiseren we voor alle sporters een avond om ze te bedanken voor
hun inzet het voorbije jaar. We gaan bowlen en pizza eten. Het zal doorgaan in
Latem, wat een half uur fietsen is, maar aangezien het allemaal sportieve
mensen zijn, is dit geen probleem.

● Externe
○ TechBoost!

TechBoost! zal dinsdag (28/04/2015) doorgaan. Alles is zo goed als geregeld. Er
moet enkel nog eens naar de shiftenlijst gekeken worden.

● Web & ICT
○ Codesprint V
Iedereen mag zijn issues doorsturen.
● Feest
○ George More Goliarde
George More zal verblijven in een hotel naast ‘t Unief. Hij heeft alles zelf bij en
moet enkel nog van bier voorzien worden. Hij zal om 22:00 beginnen aan zijn
optreden.
○ Afscheidscantus
We kunnen beter een andere naam kiezen, want dit is wat deprimerend. Het
zal een piratencantus worden!
● Cultuur & Excursie
○ Filmavond: avant-première Dark Horse
Op woensdag 6 mei organiseren we een filmavond in de Studioskoop. Maandag
(27/04/2015) zullen de inschrijvingen open gaan om 21:00. Iedereen moet nog
wat mensen uitnodigen.

4) Algemeen
● Close The Books
We zijn gecontacteerd door VLK en ze zouden graag willen samenwerken.
Opkomend feest gaat donderdagmiddag samen met VLK lunchen in de
studentenresto aan de coupure en dan zullen ze het eens bepreken. We zouden
het eventueel ook aan een andere kring kunnen vragen, zoals VDK.
We zouden het dit jaar willen laten doorgaan in de LUX. De prijs is wel nog
onbekend. De zaal ligt in Dampoort, dus dan gaat het niet zo simpel zijn om
volk te lokken. Het zou ook kunnen doorgaan in de balzaal van de Vooruit. Que
capaciteit zit het daar ook goed.
● Verkiezingsetentje en bekendmaking
Op zondag 3 mei komt het huidige en nieuw opkomende praesidium om 17:30
samen aan de plateau. We zullen rond 20:00 eten. De dates zullen wel een deel
zelf moeten betalen. De rest enkel als er super veel gezopen wordt.
De officiële bekendmaking zal op de mens- en ladiesnight doorgaan, op het
moment dat de mannen de vrouwen gaan vergezellen in de Twitch. Er zal ook
een vat gegeven worden door het nieuw verkozen praesidium.

5) Varia
● Plakfiets
We zouden aan het lijmbakje teugels kunnen bevestigen, zodat je het bakje aan
de fiets kan hangen wanneer je een plakshift hebt (en een dekseltje, zodat je
niks morst). Op die manier kunnen we ook posters gaan plakken op plaatsen
die iets verder gelegen zijn, zoals het station en de Ledeganck.
● FK Slotactiviteit
Dit gaat door op 4 mei, de avond van mens- en ladiesnight.
● Er is een nieuwe printer
Let er op dat je niet in kleur print, want dit is veel duurder.
● 3.15
We zouden de lavabo in 3.15 kunne uitbreken. Op die manier hebben we meer
plaats om alles te stockeren. Tom gaat toestemming vragen aan Bart De Kegel.
● ‘t Civielkes in Zwijnaarde
Voorlopig leggen we de ‘t Civielkes gewoon op de tafels in Zwijnaarde, maar
hoogstwaarschijnlijk neemt de kuisvrouw die daar weg. We kunnen misschien
een extra rek maken voor in Zwijnaarde om ze op te leggen. Max zal dit eerst
moeten aanvragen.
● Knack abonnement
We gaan dit aan Bart De Kegel geven als bedanking. Hij zal samen met zijn
vrouw uitgenodigd worden voor het medewerkersetentje.
● Bedanking medewerkers
De top drie van beste medewerkers zullen een beloning krijgen voor hun inzet.
Let er wel op dat shiften niet altijd representatief zijn. Annelies, Ayla en Basile!
● Iedereen mag deze zomer bij Max en Emmelie komen zuipen!

