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1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 21 oktober 2012 (21:30) 

2) Mededeling van de voorzitter  

Er wordt gevraagd om over het algemeen positief te zijn over VTK naar buiten toe. Probeer de 

mening van de groep te verkondingen. 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 

Feest 

o Bierfietsen 

Het bierfietsen was geslaagd. 

o Openingsgoliarde 

Er zijn zeer veel bonnetjes weggeven en er was een veel volk. Topgoliarde! 

o Streekbierengoliarde 

Dankzij Randy hebben we niets extra moeten bijdragen aan de bieren, dank daarvoor. Zeer geslaagd! 

o Openingscantus 

De openingscantus was goed. 

  



IAESTE 

o JUMP 

JUMP is een internationaal event in Kroatië met workshops, teambuilding en feestjes. Yannick was 

mee en is nu een zeer gemotiveerde medewerker. 

o IAESTE infomoment medewerkers 

Er waren 15 studenten aanwezig op het infomoment waarvan er 7 het wel zagen zitten om 

medewerker te worden. Er zal nog eens afgesproken worden om elkaar beter te leren kennen. 

Lustrum 

o Lustrumfuif 

De lustrumfuif was goed. We hebben wel lang moeten wachten tot de taart kwam. Het gratis vat was 

blijkbaar al goed bekend bij niet VTK-ers waardoor ze al heel lang stonden aan te schuiven. We 

kunnen hen moeilijk weigeren omdat ze dan weggaan en dat is ook niet de bedoeling. Het is ook niet 

zo erg dat VTK gekend staat omwille van zijn gratis vaten; het is goede reclame voor onze kring. 

De camera was meegenomen door Michiel. De sd-kaart is blijkbaar wel weg; we zullen dus een 

nieuwe moeten kopen. Wat betreft de camera zonder flits, Bob en Willem zullen eens naar de 

garantie kijken en eventueel kan er een externe flits gekocht worden. 

Recruitment 

o Kick-off 

De kick-off was in orde en de commentaar is al gedigitaliseerd. De inschrijvingen zaten wel niet vol in 

tegenstelling tot de vorige jaren. Het probleem kan misschien liggen bij het opsturen van de CV wat 

velen weerhouden kan hebben. Dit was echter ook andere jaren het geval en toen bleek die CV niet 

het probleem te zijn. 

De studenten waren wel zeer actief tijdens het panelgesprek. 

In het algemeen moet er meer reclame gemaakt worden voor het recruitment aspect van VTK bij de 

andere jaren.  

Reis 

o Infomoment Praagreis 

Op het infomoment waren 28 studenten aanwezig. Dit was beneden de verwachting van Matthias, 

maar andere praesidiumleden vonden dit een goede opkomst. Het was wel positief dat er veel 

onbekende studenten aanwezig waren. 

Het probleem is alleen dat iedereen wel zegt dat ze geïnteresseerd zijn in een Praag reis, maar dat ze 

ofwel al naar Praag geweest zijn, ofwel gaan ze zelf al op reis in die periode ofwel schrijven ze zich 

gewoon niet in. 

De reclame mag misschien ook wel uitgesprokener gevoerd worden. Zo zou de reis ook in de manna 

moeten komen, affiches duidelijk worden opgehangen (aan de automaat, in Zwijnaarde),… De affiche 

zal volgende week ook in de manna verschijnen. 

Maandagochtend zal er nog eens een presentatie gegeven worden, maar wel niet op hetzelfde 

moment als interne. De eerste jaars is ook een beetje een nutteloze doelgroep aangezien ze de week 

nadien examens hebben. Daarnaast zal er ook nog eens op het einde van de week gepresenteerd 

worden zodat de studenten er nog eens aan herinnerd worden vlak voor het weekend. 



Van het praesidium gaan Bob en Matthais mee. Het praesidium moet zelf ook wel wat reclame 

maken en andere studenten proberen te overtuigen; enthousiast zijn t.o.v. andere leden. 

De inschrijving zullen worden afgesloten ofwel op de dag van de DL ofwel als ze vol zijn. De DL ligt 

pas volgende week zodat de studenten het nog aan hun ouders kunnen vragen. 

Sport 

o Kick-off 

Tegen 11u stond alles klaar na een moeilijk begin met verkeerd geparkeerde auto’s.  

Tussen de lessen door was er veel volk en tot na 18u was de dag goed verlopen. 

Diegene die het eerste over kop ging kreeg een bonnetje, meisjes kregen er twee waardoor er tegen 

15u ook meisjes begonnen mee te doen. 

Er zijn geen lidkaarten gescand geweest. 

Web 

o Codesprint 

De codesprint is goed verlopen. 

5) Komende activiteiten  

Feest 

o Voordoop 

Feest is teleurgesteld in het beperkt aantal praesidiumleden die zich laten dopen. Enkel Frederik doet 

mee. Voor alle duidelijkheid worden de regels en positieve kanten van de doop nog eens opgesomd: 

 Praesidiumactiviteiten gaan sowieso voor 

  Je wordt nooit verplicht om alcohol te drinken 

 Je mag ook naar de les gaan 

 Het is een goede ervaring 

 Je creëert een goede band met de andere schachten 

 Er zijn weinig mensen die achteraf spijt hebben  

In totaal zijn er 30 inschrijvingen. 

o Beiaardcantus 

Er zijn al 38 inschrijvingen van de 40 beschikbare kaarten. 

Het zou leuk zijn als er nog een paar schachten meekonden om in te schenken. Max gaat vragen om 

extra kaarten aan Louis. 

Praeses en Vice  

o Get to know you 

Dit gaat woensdag door in de hall van de plateau. Er zullen als beloning non-alcoholische cocktails 

worden uitgedeeld. 

  



Recruitment 

o Infosessie CV-schrijven 

Dit gaat donderdagavond door. Dit jaar wordt het gegeven door Hudson (i.p.v. P&G). Nadien zal er 

een receptie zijn. 

De 100 feedback sessies zijn wel te veel voor Hudson. Het zullen er dus maar 50 zijn. Ze discussiëren 

zelf over het geven van schriftelijk feedback voor de andere studenten. 

De reden waarom er niet meer voor P&G gekozen werd is omdat ze gekleurde informatie gaven 

aangezien zij op zoek zijn naar specifieke profielen. Daarenboven doet P&G dit ook gratis en krijgen 

ze er een heleboel cv’s voor. Ook de samenwerking met P&G is nog niet opgesteld. 

De samenwerking met Hudson is ook nog niet zo lang bezig waardoor het goed kan zijn dat ze 

volgend jaar meer cv’s kunnen feedbacken. 

6)Algemeen 

Cultuur 

o Medewerkers: Florence Vermeire, Joris Hautekiet en Laura Kinget 

Ze zijn alle drie goedgekeurd. 

o 2 opties voor de band: A Brand of Les Truttes 

De voor- en nadelen van beide bands werden tijdens de PV opgesomd: 

 A brand zou niet zo heel aangenaam zijn om er mee samen te werken volgens derden. 

 A brand heeft wel meer naam dan Les Truttes. Hierdoor hebben veel mensen ze ook al 

gezien. Maar ze hebben ook een nieuw album dat nog niet zo lang uit is. 

 Les truttes brengt echt een show en covered liedjes waardoor het voor iedereen wel 

herkenbaar en leuk kan zijn. 

Cultuur mag zelf beslissen aangezien het praesidium verdeeld is. 

Cursus 

o Samenwerking met Story herzien 

De boeken zijn 5  weken op voorhand besteld en er zijn nog steeds een paar boeken niet binnen. 

Proffen en studenten beginnen hierover te klagen. 

Cursus zal een mail sturen naar professoren om dit uit te leggen. Proffen mogen zich zeker niet naar 

ons keren wat betreft de cursusverkoop. We moeten hen dus duidelijk uitleggen dat het probleem bij 

de leverancier ligt en dat de samenwerking met die leverancier eventueel zal herzien worden. 

Cursus zal ook een mail sturen naar Story om meer uitleg te krijgen. Ook zullen ze het contract 

nakijken wat betreft de voorwaarden voor de leveringstermijnen. 

o Relatie met DLK verbeteren 

DLK zou op de onthaaldag tegen de nieuwe studenten gezegd hebben om geen tekenmateriaal bij 

VTK te kopen. Toch was dit zo afgesproken bij de proffen. Uiteindelijk heeft de prof dat nog recht 

getrokken. 

De algemene uitleg aan de VTK lokalen is ook maar mieniem terwijl ze toch veel van ons krijgen. 



Bob zal hiervoor een mail sturen dat het negatief lobbyen niet echt leuk is voor ons, wij doen 

tenslotte ook onze best en maken geen negatieve reclame voor hen. Een eerste stap vanuit onze 

richting kan zijn om hun activiteiten ook op de site en in de manna te plaatsen. We willen er zijn voor 

iedereen zonder hen weg te krijgen. Ze kunnen ook onze muziekinstallatie lenen zonder die nu te 

huren. We willen toegevingen doen zodat ze duidelijk zien dat we het goed menen. Het praesidium 

moet hier ook positief over zijn naar buiten toe. 

Er is ook totaal geen concurrentie. Beide kringen zitten niet in mekaars vaarwater. 

Feest 

o Medewerkers: Benoit De Vrieze, Celine Claus en Pieter Boone 

De medewerkers zijn goedgekeurd. 

o Schattenverkoop 

Feest zoekt nog vrijwilligers die penning willen zijn tijdens de schachtenverkoop. Je moet hiervoor 

wel nuchter blijven. Caro en Willem zullen dit doen. 

Secretaris 

o Afvalcontainer of huurcamionette 

De huur van een camionette is goedkoper, maar er moet dan wel over en weer naar het 

containerpark gereden worden. Met een container zou alles veel sneller kunnen gaan. We kunnen de 

container aan de Rozier plaatsen. De secretaris zal zorgen voor het regelen van de parkeerplaatsen 

en de huur van de container. 

De begroting hiervoor zal volgende AV worden goedgekeurd. 

o inschrijvingen 

Dit jaar zijn er heel wat minder leden ingeschreven. Dit kan aan de volgende zaken liggen: 

 Geen gevulde shiftenlijst 

 Weinig persoonlijke aanspreking om lid te worden 

 Veel hogere jaren doen het niet meer voor de cursussen alleen waardoor ze te lui zijn 

om naar de plateau te komen. 

Er zullen nog lidkaarten verkocht worden in Zwijaarde. 

  

Sport 

o Lopen rond watersportbaan: extra bonnetjes voor goliarde voor lopers? 

Dit zou ook op de begroting van Sport komen. Het budget van de jeneverloop zou hiervoor kunnen 

verlaagd worden.  

Ze zouden dan wel de avond van de goliarde zelf pas hun bonnetje krijgen zodat ze er geen 5 kunnen 

opsparen. 

Sport zal dit bekijken tegen de volgende vergadering. 

o Sporttruitjes 

Volleybaltruitjes (DEME) zijn in orde, ze moeten gewoon nog besteld worden. 

Er is ook een idee voor Barcotruitjes voor individuele sporters. Dit is wel niet begroot. 

Daarnaast zorgen voor t-shirts van VTK voor de sporters zodat VTK sporters beter herkenbaar zijn. 



7) Varia 
o Willem: koplampen uitzetten na het gebruik van de VTKar anders is de batterij plat! 

o Emma: Interne heeft nog manna prijzen nodig. Er zijn wel al cinematickets. Max C. kent een 

hele goedkope speelgoedwinkel in Deinze. Het zou geen slecht idee zijn om daar eens te 

gaan shoppen. Michiel gaat naar Guido voor de prijzen van het pokertornooi en misschien is 

er nog budget over voor de manna prijzen. 

o Matthias: reparatie deur van VTK groen? Het decanaat heeft dit al doorgegeven. 

o Joachim: Zou het kunnen om de prijzen van de schachten zou laag mogelijk te houden? Het is 

moeilijk om een maximum op te leggen aangezien een meester het volledig zelf bepaalt. Er 

zal wel een maximum gelegd worden op het gemiddeld aantal schachten per meester zodat 

niet iedereen aan ongelofelijke prijzen verkocht wordt. 

Studenten voelen het terugverdienen van hun geld als een extra druk om zich niet te laten 

dopen. Dit onderwerp zal verder besproken worden door het doopcomité.  

o Renée: Gaat de praagreis door bij te weinig inschrijvingen? Per persoon die niet meegaat 

betalen wij, VTK, extra. Er zal wel nog reclame gevoerd worden bij de VLK-leden. 

o Augustijn: slot van boven-pi is kapot. Als er geen regeling is tegen morgen dan bellen we zelf 

een slotenmaker.  

o Arthur: Pieter Vandenbossche wil een LOL-game organiseren. Het is wel vreemd dat hij dat 

via VTK wil organiseren. Arthur is wel te vinden voor het idee, maar zijn collega’s niet echt. 

De enige kost zouden de prijzen zijn.Web & ICT zal dit onder elkaar bekijken en met een 

voorstel afkomen tegen de volgende vergadering. Eventueel  kunnen we 10 euro per team 

vragen. 

o Max C.: bier kan niet tegen licht waardoor het slecht wordt. De secretaris zal ervoor zorgen 

dat er aan het raam een doek komt te hangen. Ze zal eveneens kijken voor gordijnen in VTK 

Groen.  

o Jonas: een aantal mensen vroegen waar de praeses en de vice waren op de goliarde of 

lustrumfuif. Bob en Willem zullen ervoor zorgen dat er volgende keer minstens 1 van hen 

aanwezig is. 

 

 


