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Te laat (verwittigd):
Te laat:
Afwezig (verwittigd): Joey, Stefanie
Afwezig niet verwittigd:
GSM:

1) Voorbije activiteiten
● IAESTE
○ Twinning Malta
IAESTE Ghent is een weekend naar Malta geweest en vanuit Malta komt
IAESTE ook een weekend naar Gent. Twaalf mensen zijn naar Malta afgereisd.
Het was een zeer geslaagde activiteit, waarmee we heel wat mensen hebben
kunnen motiveren voor IAESTE. We zouden dit volgend jaar zowel in het
eerste als in het tweede semester willen doen.
○ SID
Pieter is het afgelopen weekend naar SID geweest. Er stonden interessante
vergaderingen op de planning.
○ Connect
Afgelopen weekend is Sam naar Connect geweest. Hier is onder andere
gepraat over de portal, de website en hoe dit verbeterd kan worden. Volgend
jaar zal er een internationaal team opgericht worden en hier zal minstens één
persoon van Gent bijzitten. Door dergelijke belangrijke evenementen kan het
aantal stages misschien van 85 tot zelfs 120 opgetrokken worden.
● Sport
○ 12UL
Sport did the job! Na slechts één uur hadden we al vijf rondjes voorsprong op
de tweede.
○ Lopen met de Decaan
Het was een toffe activiteit. Toen Emmelie op het einde toekwam met een
rode kop merkte hij op dat ze haar niet zouden vragen voor het speedteam.
○ Minivoetbal finale

Het is lang geleden dat we nog in de finale zijn geraakt. We hebben tegen de
VLK gespeeld en zijn gewonnen.
○ BMX-initiatie
Het was een super leuke activiteit.
○ Sportbedanking
Ze zijn gaan bowlen en hebben pizza gegeten. Er is iets minder volk op
afgekomen dan verwachten. Sport heeft per baan nog een fles cava kunnen
geven. Het was tof.
○ Spartacus Run
De Spartacus Run was iets nieuws voor ons. VLK had gevraagd of we dit
samen met hen wilden doen. Het VTK-VLK team is zevende geëindigd van alle
teams.
○ Final Race
Het was een zeer spannende race tussen de eerste drie. Kasper is uiteindelijk
weer gewonnen.
● Feest
○ George Moregoliarde
Er was niet zo veel volk, maar wel heel veel sfeer. George More is een
fantastische artiest, maar niemand kent hem.
○ Piratencantus
We wilden meer mensen overtuigen om naar de cantus te komen door het
gratis te maken voor gedoopten en dit heeft wel geholpen. We hebben een
nieuwe manier om de pagina’s te zeggen ingevoerd. Halewijn was plots
verdwenen en had al zijn spullen daar achtergelaten. Christophe heeft
Halewijn zijn spullen dan maar meegenomen naar zijn kot, inclusief zijn gsm.
Blijkbaar had Halewijn zijn wekker op 8h gezet. Christophe vond dit niet zo
leuk.
● PR & Externe
○ TechBoost!
Het was zeer geslaagd. Er was vrij goede sponsoring voorzien en we hebben
een fancy lichtshow kunnen doen. We hebben veel positieve commentaren
gekregen. De parkingshiften waren totaal overbodig. De bar stond wat
ongelukkig in een u-vorm waarbij het publiek slechts langs één kant kon
staan. Volgend jaar moeten we de bar ergens zetten waar deftige bediening
mogelijk is. Bedankt aan alle medewerkers die tot 1h zijn gebleven om te
helpen.

● Web & ICT
○ Codesprint V
Ze zijn pizza gaan halen, maar waren er één vergeten.
● Cultuur & Excursie
○ Film
Er was ongeveer vijfentwintig man. We hebben het uiteindelijk zeer goedkoop
gemaakt, maar dat lokte nog steeds geen volk. De mensen die er dan toch
waren, zijn niet de vaste mensen die naar de goliardes en dergelijke komen,
dus we hebben toch een ander publiek kunnen bereiken. In het vervolg
kunnen we best voor een (iets) minder alternatieve film kiezen. Dit jaar
organiseerde MaChT op dezelfde avond ook een filmavond met een
populairdere film.

2) Komende activiteiten
● IAESTE
○ Summer reception
Deze zomer zullen de trainees toekomen en zullen ze naar hun koten begeleid
moeten worden. Aangezien een aantal mensen van IAESTE deze zomer weg
zullen zijn door stages en dergelijke, hopen ze dat iemand van het praesidium
af en toe een een trainee aan het station wil gaan oppikken. Dit is oké als dit
voldoende tijd op voorhand wordt gevraagd.
● Feest
○ Inhaalgoliarde
Volgende week zal de afscheidsgoliarde doorgaan. Dit is de laatste goliarde in
de Porter House. Goliarde staat blijkbaar voor een samenkomst van mensen,
drinkgelag.
● BEST
○ Summer Course
Van 1 tot 11 juli zullen er mensen uit het buitenland naar Sint-DenijsWestrem komen voor de Gentse Summer Course. De course is in
samenwerking met professor De Cooman. Elke dag zullen er leuke feestjes
zijn.
● Driedaagse
Het terrein in Merelbeke ligt al vast. Voor de rest zijn er nog geen plannen.

3) Algemeen
● Firnale
○ Thesisgoliarde
Op 25 mei is het Pinkstermaandag, dus dan zal de Porter House niet open zijn.

We kunnen dit eventueel de volgende dag doen. We zullen hier nog over
moeten communiceren met de Porter House.
● Etentje & cantus
Dit zal plaatsvinden op 4 en 2 juli. De zaal ligt al vast. Er moet enkel nog een
menu gekozen worden.
● Ladiesnight
Kneukeltje voor Yentl! Emmelie was erg onder de indruk van Brice.
● CTB
We hebben een locatie gevonden, op een boot! Er zal plaats zijn voor 150
personen. Het is een tamelijk goedkope zaal, dus er zal waarschijnlijk veel
drank zijn.
● Goedkeuren medewerker Web & ICT: Brecht Verhoeve
Oké

4) Varia
● Bekendmaking Tankvoorzitter 2015-’16
Proficiat Lorenz! Volgend jaar zal er nog meer getankt worden!
● TL-lampen van de wall of shame/fame
Die lampen mogen volgend jaar gemaakt worden.

