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Te laat (verwittigd): Halewijn, Sander
Afwezig (verwittigd): Thomas, Christophe

1) Datum volgende PV en AV
PV 5: zondag 26/10

2) Voorbije activiteiten
● Interne
○ PeMe-avond
De Peter-Meter-avond is op zich goed verlopen. Dit jaar werd er gebruik gemaakt van
een nieuw concept. Alle peters (meters) en petekindjes (metekindjes) moesten in het
begin van de avond een korte vragenlijst invullen. Op deze manier werden de
mensen met overeenkomstige interesses bijeen geplaatst.
Er was een overaanbod aan eerstejaars, zodat veel groepen verplicht waren om zich
samen te voegen met andere groepen. We kregen zo zeer grote groepen, wat de
avond lichtjes chaotisch maakte. Het is misschien beter om volgend jaar met
inschrijvingen te werken, zodat we hierop voorbereid zijn en meer hogerejaars
kunnen overhalen om peter (meter) te worden. Het inschrijvingssysteem zou dan
zowel voor de peters (meters) als voor de petekindjes (metekindjes) gelden. Ook
wordt er geopteerd voor een vast aantal groepsleden.
Opmerkingen:
● Het is eventueel wel een goed idee om volgend jaar de archies bij de
PeMe-avond te betrekken. De Loeiende Koe organiseert zelf ook een
gelijkaardige avond, maar aangezien DLK geregeld gemeen over VTK
durft te spreken, is het geen slecht idee om meer archies te overtuigen
van het feit dat VTK meer is dan enkel zuipen.
● Er zijn ook veel burgies die denken dat VTK en zuipen synoniemen zijn.
Dit kan eventueel verholpen worden door meer foto’s te posten van
alcoholvrije activiteiten, zoals diverse sport- en cultuuractiviteiten.
● Max is naar het AIG etentje geweest en daar heeft men ook gezegd
dat de archies (in het algemeen, DLK specifiek) zich al jaren lang tegen
VTK verzetten.

● De archies hebben constant opdrachten en zijn altijd met hun
maquettes in de weer. Ze hebben gewoon amper de tijd om naar onze
activiteiten te komen. Misschien is het dan wel een goed idee om eens
een activiteit te organiseren in samenwerking met de DLK.

● Sport
○ Wakeboarden
Vorig jaar werd deze activiteit helemaal op het einde van het tweede semester
georganiseerd, waardoor het zeer moeilijk was om weer leden te lokken. Dit jaar
heeft sport deze activiteit reeds in de eerste week van het nieuwe academiejaar
geplaatst. Het wakeboarden zelf is goed verlopen, maar de activiteit bleek duurder
dan initieel verwacht.
De leden die typisch op dergelijke sportactiviteiten aanwezig zijn, waren nu weer van
de partij.
○ Polsstokspringen
Deze activiteit is zeer goed verlopen. Sport heeft enkele problemen gehad in verband
met de zaal, maar heeft uiteindelijk toegang gekregen tot een ander terrein, zonder
extra kosten. Het is wel jammer dat er slecht een zeer beperkt aantal leden konden
deelnemen aan het polsstokspringen. Deze activiteit kan eventueel in het tweede
semester opnieuw georganiseerd worden, zodat ook andere leden dit kunnen
proberen.
○ Kick-off
De Sport Kick-off is zeer goed verlopen. Het weer was top, er is uitvoerig gedronken
(met dank aan de talrijke beerpongers) en er zijn veel nieuwe sporters aangesproken,
die het zien zitten om deel te nemen aan de verschillende sportactiviteiten
○ Oefenmatchen
Er zijn al veel oefenmatchen geweest voor verschillende disciplines, maar er staan
ook nog redelijk wat oefenmatchen op de planning.

● Feest
○ Goliardes
Op de openingsgoliarde was er een zeer grote opkomst. Feest heeft wel maar één vat
gegeven in plaats van twee, omdat er tegen het einde van de avond veel andere
kringen aanwezig waren, die dan zouden kunnen meeprofiteren van onze
vrijgevigheid. Dit tweede vat zal uiteraard later gecompenseerd worden.

Op de andere goliardes was aanzienlijk minder volk aanwezig. We moeten er ook wel
rekening mee houden dat de eerstejaars op dat moment nog voor WiBa moesten
studeren.

Opmerkingen:
● De foto’s van de activiteiten verschijnen redelijk laat op Facebook. Is
het niet mogelijk dat feest direct na een bepaalde activiteit reeds een
foto op Facebook plaatst? Interne zal hier dan de link naar het
fotoalbum op de site bijzetten, van zodra ze alle foto’s op de site
hebben geplaatst.
● Het is misschien een goed idee om op voorhand aan te kondigen
wanneer er een gratis vat uitgedeeld zal worden. De meeste leden
blijven zeer lang weg, komen dan tegen 23:45 snel even langs voor
hun bonnetjes en vertrekken weer van zodra ze van hun gratis drankje
genoten hebben.
● We kondigen best niet het exacte uur aan waarop de gratis vaten
gegeven zullen worden. Anders zullen andere kringen op dat uur
komen aanschuiven voor een gratis pintje en dat is uiteraard niet de
bedoeling.
● We kunnen eventueel extra bonnetjes geven in plaats van een vat, zo
weten we zeker dat het naar onze leden gaat.
● Feest zou vanaf 22u met plateau’s kunnen rondgaan in de Porter
House. Op die manier kunnen we zelf bepalen aan wie we het bier
geven en welke personen al genoeg gedronken hebben. Als feest hier
vroeg mee begint, worden de vroege vogels beloond. Dit zal meer
leden overtuigen om reeds vroeger naar de Porter House af te zakken.
● Volgende week is het WiBa-goliarde en een week later vindt de
schachtengoliarde plaats. Op de eerstvolgende goliarde na deze twee
speciale edities kunnen we pas een deftig beeld krijgen van de
normale opkomst bij onze goliardes.
○ Openingscantus
De inschrijvingen van de openingscantus waren volledig volzet. DIt kon bijna niet
beter.
○ 3 to be free
Met 3 to be free is feest zwaar onder de begroting gebleven. Het heeft ons slechts ⅓
van het verwachte bedrag gekost. De opkomst was zo talrijk, dat de inkom een zeer
groot deel van de uitgaven dekt.
Opmerkingen:

● We zouden nog twee keer een dergelijk feestje kunnen organiseren.
We kunnen er ook ineens 4 to the floor (en eventueel zelfs 7 to
heaven) van maken.
● Er zijn enkele klachten geweest van mensen die rond 24u zijn
toegekomen, die nog inkom hebben moeten betalen en dan klagen
dat ze er niets meer voor hebben gekregen. Feest heeft getracht om
alles zo goed als mogelijk te spreiden.
● Als je een shift doet bij de shotjes, dan moet je er op letten aan wie je
dit allemaal geeft. In dit geval stonden er enkele VLK’ers helemaal
vooraan, die hier constant van aan het profiteren waren. Geef ook
eens een shotje aan iemand die verder achteraan staat.
● De mojito’s waren niet het beste idee. Ze waren wel lekker, maar we
hebben er zeer veel tijd in gestoken om ze te maken. Volgende keer
moeten we er op letten dat de cocktails op voorhand kunnen gemaakt
worden. Dat zou ons op het moment zelf veel tijd besparen.
● De cocktails kunnen we ook beter aan de inkom plaatsen, zo zijn we
zeker dat iedereen er een aangeboden krijgt.
● De shotjes kunnen we misschien beter vervangen door mensen die
rondlopen met flessen jenerver -met speciaal teutje- en die de drank
dan zelf in de monden van de aanwezigen gieten.
○ Bierfietsen
Op het bierfietsen was er te weinig bier voorzien. De twee vaten van drie liter waren
reeds om 20:30 leeg, terwijl de activiteit normaal tot 22:00 duurde. Omstreeks 21:00
werd het bierfietsen beëindigd. Het was wel een zeer leuke activiteit.
Opmerkingen:
● Op Victor zijn wagen was het bier veel sneller op en waren alle
deelnemers veel zatter, dan op die van Halewijn.
● Het is een mogelijkheid om de volgende keer tijdens het bierfietsen
een tussenstop te maken en hier met de kar -met extra bakken bier- te
passeren.
● We kunnen ook grotere vaten bestellen (van vijf liter in plaats van drie
liter).
● Vorig jaar duurde deze activiteit slechts twee uur en was het bier
tegen het einde ook op.
○ Beiaardcantus
De meesten herinneren zich nog we iets van deze avond. Er zijn wel veel potten
gebroken en ook de vlaggenstok moest eraan geloven.

● Web & ICT
○ Registratie
Op dit moment hebben we 1541 leden, waarvan 431 eerstejaars. De printer is
intussen verhuisd naar VTK Blauw en vanaf nu kan je vanop elke computer lidkaarten
printen.
Tijdens de eerste week zijn er blijkbaar redelijk veel lidkaarten vertrokken zonder
sticker. Sommigen kregen daarentegen wel een sticker, maar werden niet opnieuw
geregistreerd. Het probleem was te wijten aan het feit dat nog niet iedereen het
registratietool volledig onder de knie had. Dit werd in de tweede week verholpen.
Opmerkingen:
● De computer die tijdens de eerste twee weken gebruikt werd voor de
registraties was zeer traag.
● Het programma kan je terugvinden als snelkoppeling op het
bureaublad op elke computer in VTK Blauw.
● Op het registratietool moet je inloggen met je account van op de site.
Je hebt praesidiumrechten nodig om het tool te kunnen gebruiken.
○ Cursus
We hebben dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van een online bestelsysteem. Dit
systeem is zeer goed verlopen.
Opmerkingen:
● Wat doen we met niet afgehaalde bestellingen? We kunnen naar de
mensen in kwestie een automatische mail sturen met de boodschap
dat hun bestelling vervalt, indien ze hun boeken niet komen afhalen.
● Vanaf volgend jaar zullen ook de eestejaars die hun boeken niet op de
onthaaldag zijn komen halen, deze op voorhand moeten bestellen.
● Erasmusstudenten snapten initieel het systeem niet en kwamen
zonder op voorhand een bestelling te plaatsen naar VTK Pi, in de hoop
dat ze zo direct de nodige cursussen meekregen. Dit probleem is nu
waarschijnlijk verholpen, aangezien zowel de registratie als de
bestelling nu ook in het Engels op de site staat.

● Recruitment
○ Kick-off
De Recruitment Kick-off was in orde. De bedrijfsleden zouden wel graag zelf ook eens
willen deelnemen aan de activiteit, in dit geval karten. De groepen bestaan normaal
uit vijftien deelnemers. Recruitment zou dan zestien plaatsen voor de activiteit
kunnen voorzien, zodat minstens één bedrijfslid kan deelnemen. De overige lege

plaatsen -van mensen die beslissen om niet mee te doen aan de activiteit- kunnen
dan eveneens opgevuld worden met bedrijfsleden.
Er waren twee deelnemers die een deel van de presentaties niet mee hebben
gevolgd. Dit is respectloos ten opzichte van de bedrijven.
○ Infoavond CV-schrijven
Deze infoavond is goed verlopen. Er waren 110 mensen ingschreven en de meesten
hiervan waren ook aanwezig.

● Cultuur & Excursie
○ Stadswandeling
De stadswandeling viel in de eerste week van het academiejaar. Dit was grotendeels
bedoeld om de eerstejaars voor het eerst te laten kennis maken met Gent. De
meeste eerstejaars waren echter voor WiBa aan het studeren.
Opmerking:
Een prosenior van VTK geeft blijkbaar ook rondleidingen in Gent. Misschien kunnen
we hem volgende keer contacteren.
○ Graffiti
De worshop graffiti spuiten was geslaagd. Naar volgend jaar toe zou dit meer
gepromoot moeten worden bij de archies.
Opmerking:
Eén van de deelnemers had dit al vaker gedaan. Hij had zelfs een gasmasker bij. Het
was dan waarschijnijk een redelijk goedkope activiteit.
○ Pokeravond
De pokeravond heeft langer geduurd dan oorspronkelijk verwacht. De blinds
moesten uiteindelijk verhoogd worden, om het sneller te doen verlopen.
Opmerkingen:
● Volgende keer moeten er zakjes worden voorzien, zodat de
deelnemers tijdens de pauze’s hun chips kunnen meenemen.
● De croques waren volledig op, maar wel pas redelijk laat op de avond.
● Als er na activiteiten nog eten over is dat nog lang goed blijft, dan leg
je dit best in 3.15 in plaats van in VTK Blauw.

● Vice
○ VTK kick-off Zwijnaarde

Dit was een groot succes en we hebben veel positieve reacties gekregen. We zouden
in het tweede semester opnieuw zo’n activiteit moeten organiseren, bv. een
pannenkoekenbak.
Opmerking:
Wanneer er in Zwijnaarde nieuwe gebouwen zullen komen en er plaats is voor
studentenlokalen, dan zal de Decaan ons hierin voor 200% steunen.

3) Komende activiteiten
● IAESTE
○ Jobraisen
Het jobraisen zal hopelijk volgende week van start gaan. Het is de bedoeling dat er zo
veel mogelijk bedrijven in België gecontacteerd worden in verband met stages. Hoe
meer bedrijven in België die we kunnen overtuigen, hoe beter.
De stages duren normaal zes weken. Dow en P&G hebben hier wel interesse voor,
maar vinden dan dan de stages langer dan zes weken moeten duren.
IAESTE is nog op zoek naar mensen die willen helpen bij het regelen van stages. Er
zijn voorlopig dertien à veertien mensen die mee jobraisen. Vorig jaar waren er maar
zeven. Dit was echter een extreem slecht jaar. Het jaar ervoor waren een twintig
jobraisers.
Opmerking:
Hebben de mensen die meehelpen jobraisen meer kans om zelf een stage te krijgen?
-Dit zou enkel kunnen in het geval dat we te maken hebben met gelijkaardige CV’s en
er tussen verschillende evenwaardige mensen een keuze moeten maken.

● Sport
○ Oefenmatchen
De oefenmatchen voor minivoetbal en volleybal moeten nog komen. Er zijn eveneens
vier zwemtrainingen in het GUSB. De zwemmers die hieraan deelnemen, doen ook
sowieso mee met het zwemtornooi.
○ 24UL
De 24-urenloop in Leuven valt op de woensdag na onze openingsfuif. Het vertrekuur
is intussen met een uur verlaat, zodat er hopelijk meer mensen mee willen gaan. Als
er voldoende inschrijvingen zijn -een vijftigtal- zal VTK Leuven een bus regelen, die
ons in Gent komt ophalen.
○ Bierbowling

De inschrijvingen voor de bierbowling gaan morgenavond (13/10/2014) om 21:00
open.
Opmerking:
De bierbowling vindt plaats op dezelfde avond als de quiz. Het is de bedoeling dat de
schachten op de quiz komen helpen. Sport neemt enkel zijn eigen schachten mee op
te helpen op de bierbowling.

● Feest
○ Goliardes
Er zullen nog veel goliardes volgen.
○ Voordoop
Er zijn momenteel een dertigtal mensen ingeschreven voor de voordoop. Twee
mensen die zich reeds bij de VLK hebben laten dopen -Louis en Gorik-, laten zich nu
ook bij VTK dopen. Ze verplichten hun eigen schachten om enkel aan de voordoop
deel te nemen. Zij zullen dus niet verkocht worden.
○ Cantus
Deze cantus zal het thema jungle hebben. Iedereen -vooral schachten- wordt
verzocht om zich zo jungle-achtig mogelijk te kleden. Er zullen ook speciale liedjes in
dit thema gezongen worden.
○ Openingsfuif
Voorlopig heeft nog niemand onze affiches zien hangen. Hier moet zeker iets aan
gedaan worden. Als je weet dat er geen posters hangen, neem dan iemand die niets
nuttig aan het doen is in VTK Blauw mee om posters te gaan plakken.
Aangezien er tijdens het double happy hour het concept 1+1 gratis geldt, zullen meer
mensen geneigd zijn om wodka en dergelijke dranken te drinken. Deze dranken zijn
namelijk duurder en op die manier sparen ze meer geld uit.na 22:00 zal er sowieso
weer minder wodka gedronken worden. Tijdens deze twee uren zullen we dus meer
verlies maken. Het is misschien een goed idee om meer bonnetjes te vragen voor
dergelijke dranken, bijvoorbeeld vier bonnetjes voor wodka-Red bull.
Opmerkingen:
● Op afbraakschiften mag je niet zat zijn.
● Medewerkers die afbraakschiften doen krijgen extra bonnetjes voor
op de goliardes als beloning.
● Praesidium heeft op de openingsfuif geen verplichte afbraakshift,
aangezien we nu schachten hebben die dit in onze plaats doen.

● Web & ICT
○ LaTeX
Voor deze les is alles in orde. Cursus heeft de nodige cursussen besteld. Er zullen
meer aanwezigen zijn dan vorig jaar. Er worden 150 mensen verwacht, in vergelijking
met de 85 deelnemers van vorig jaar.
○ Codesprint
Maandag (13/10/2014) zal Web&ICT een presentatie geven in de les van de 3de Bach
CW. Als er problemen zijn, laat het dan weten.

● Recruitment
○ Feedback CV-schrijven
Dit zal op donderdag (16/10/2014) doorgaan. De inschrijvingen zullen morgen
(13/10/2014) om 18:00 opengaan. Enkel mensen die op de infoavond CV-schrijve
naanwezig waren, mogen hieraan deelnemen.
○ Hardware event
Het hardware event zal in de therminal doorgaan op dinsdag 28/10/2014. Eerst
zullen er enkele workshops georganiseerd worden, waarna de groep zal opgesplitst
worden in kleinere groepjes, verdeeld over verschillende zalen.
We kunnen pas echt reclame beginnen maken van zodra we een bevestiging hebben
gekregen van de bedrijven. Recruitment wilt een drie à vier bedrijven voor deze
activiteit.

● Cultuur & Excursie
○ Paaldansen
De workshop paaldansen zal deze woensdag (15/10/2014) doorgaan. Iedereen kijkt
hier erg naar uit. Alle jongens willen fotograaf komen spelen. We moeten ongeveer
acht kilometer fietsen naar het fitnesscentrum. De inschrijvingen waren binnen het
uur volzet. We gaan als afterparty naar de Cuba Libre.
○ Survivalweekend
Er is zeer slecht nieuws over het survivalweekend. Dit zal namelijk geannuleerd
moeten worden, aangezien er geen interesse in is. Het voorschot zijn we wel kwijt.
Ook wanneer we dit op een ander moment zouden organiseren, zal het nooit echt
een succes zijn.
○ Quiz

Dit is analoog aan de voorbije jaren. De vragen zullen zoals steeds worden opgesteld
door Cedric De Boom.
○ Vrij podium
Dit zal doorgaan op donderdag 6/11/2014. Wil iedereen hier een beetje reclame voor
maken?

● Pers
○ ‘t Civielke 2
Voor het tweede ‘t Civielke wordt op woensdag (15/10/2014) een brainstormsessie
georganiseerd. Het is misschien een goed idee om dit via Facebook aan te kondigen,
zodat er ineens ook nieuwe medewerkers aangetrokken kunnen worden.

● Vice
○ Infomoment medewerkers
Dit zal op dinsdag 21/10/2014 voor de openingsfuif georganiseerd worden om 19:00
in VTK Groen met een kleine presentatie.

4)Algemeen
● Voorbehouden plaatsen op activiteiten voor praesidium
In verband met het evenement Feedback CV-schrijven.
Initieel werd er aangekondigd dat er plaats was voor 60 deelnemers. Nu willen ze dit
verlagen naar 56, zodat er ook praesidiumleden kunnen deelnemen. Het is absoluut
niet de bedoeling om praesidiumleden voor te trekken. Ook praesidiumleden moeten
zich inschrijven als ze willen deelnemen aan activiteiten.
In verband met sportactiviteiten, in dit geval specifiek het posstokspringen.
Er moet bij dergelijke activiteiten op zich maar één sportverantwoordelijke aanwezig
zijn. De andere sporties moeten zich wel inschrijven, als ze zelf aan de activiteit
wensen deel te nemen. De leden gaan steeds voor.
Opmerkingen:
● Bij heel veel kringen betalen praesidiumleden slechts de helft om deel
te nemen aan activiteiten, maar niet bij ons.
● Volgens de sporties zelf komt het naar de leden toe niet goed over als
er telkens maar één sportpraeses aanwezig is.

Algemeen akkoord: praresidiumleden moeten zich voor alle activiteiten zelf ook
inschrijven. Als we iets organiseren, dan doen we dit voor onze leden en niet voor
onszelf, zeker als er slechts een beperkt aantal mensen mogen deelnemen. Van de
organiserende post krijgt slechts één persoon voorrang.
● Goedkeuren medewekers
○ Secretaris: Jacob Vandererfven en Joran Claeys
○ Feest: Noor De Boom, Katrijn Van Lierde, Leonie Buyse, Klaas Verhoeven,
Michiel Platteeuw en Annelies Meersseman
○ Algemeen: Cédric Ally en Arne Decadt
○ Cultuur & Excursie: Caro Carrissemoux en Marie-Aline Mattelin
○ Recruitment: Ayla Cremmery
Alle medewerkers zijn goedgekeurd.

5) Varia
● Red Bull automaat
Sinds dit jaar wordt er steeds meer samengewerkt met Red Bull. Op de facuteit worden
dergelijke energiedranken niet verkocht. Indien er een automaat zou komen, zal het vullen
en plaatsen de verantwoordelijkheid van Red Bull zelf zijn. Wij zouden dan enkel voor een
plaats zorgen.
Dit zou een extra dienst voor onze leden zijn. We hebben er zelf geen kosten en last aan. De
automaat zou eventueel bovenaan in VTK Rood kunnen staan.
Indien wij dit zien zitten, zal dit aan de faculteit voorgesteld worden.
De grootste meerderheid ziet dit wel zitten.
● Collect&Go Ledeberg
De Collect&Go Ledeberg is beter georganiseerd dan deze aan de Rooigemlaan. Als je hier
lang op voorhand reserveert, zullen ze bij grote bestellingen steeds controleren of dit
volledig in orde is.
● Afwas
Laat geen afwas in onze lokalen staan! Telkens wanneer je iets klaarmaakt, ruim je dit
onmiddellijk op.

