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Te Laat: Frederik, Emma 

Te Laat (verwittigd) : Halewijn, Thomas, Michiel 

Afwezig (verwittigd): Ornella, Arnout 

Afwezig (niet verwittigd): / 

Gsm: Gilles 

 

1) Datum volgende PV  
 Zondag 27 oktober  

2) Mededeling van de voorzitter  
De tafels uit VTK Groen mogen niet in de gang blijven staan. 
 

3) Regels en afspraken 
o Toegang tot de Plateau 

Je mag de Plateau niet dronken betreden en ook iemand meenemen buiten de openingsuren is niet 

toegelaten tenzij het een medewerker is. Onze eigen lokalen mogen op weekdagen gebruikt worden 

van 8u tot 22u. Als je iets terug wil brengen voor of na deze openingsuren, mag je de permanentie 

een half uur op voorhand bellen. Zij zullen je dan binnenlaten. Het is wel de bedoeling dat er hier 

geen misbruik van gemaakt wordt. Op zondag mag je binnen van 17u tot 22u. Als je langer wil 

blijven, moet je dit aanvragen. Als je een auditorium wil huren, moet je dit nog altijd drie weken op 

voorhand aanvragen.  

4) Voorbije activiteiten  
IAESTE 

o JUMP in Malta 

o Membership infomoment 

Interne 

o Onthaaldag 
De voormiddag is vlot verlopen maar de timing kon wel beter. In de namiddag was er een probleem 

met de lidkaartenverkoop gezien de printer niet werkte.  

Wanneer de eerstejaars langskomen in de pc-klas om een account aan te maken op de VTK-site is het 

de bedoeling dat er zoveel mogelijk leden hun profiel volledig aanvullen. De begeleider in de pc-klas  

vestigt hier best nog eens de aandacht op. Zo kan Sport nadien gemakkelijker sporters contacteren.  

  



Wat kunnen we doen om de lidkaartenverkoop vlotter te laten verlopen?  

- Het zou misschien beter zijn als de lidkaartenverkoop in de pc-klas plaats vindt in plaats van in de 

hal. Zo zouden de mensen die normaal de groep volgen tijdens het stadsspel niet plots de groep 

verlaten om aan te schuiven aan de kassa. Een bijkomend voordeel is dat er zo gedurende de tijd 

van twee shiften lidkaarten kunnen verkocht worden.  

- Er wordt voorgesteld om de eerste week van volgend jaar een printer te huren omdat het 

printen vrij lang duurt. Vanaf volgend jaar moeten er echter enkel lidkaarten gedrukt worden 

voor de eerstejaars, zodat dit eigenlijk niet nodig is. 

- De lidkaarten zouden ook op voorhand kunnen gedrukt worden. Misschien kunnen er in de 

voormiddag ook al lidkaarten geprint worden. Dit is echter moeilijk gezien de groepen in de 

voormiddag nog groter zijn en er ook niet echt tijd voor is.  

- De vraag komt echter of er nu zoveel meer moet gewacht worden in vergelijking met vorig jaar 

toen de lidkaarten nog gelamineerd werden. 

Wat kunnen we doen om de cursusverkoop vlotter te laten verlopen? 

- Misschien zou het beter zijn om al cursussen te  verkopen tijdens het stadspel. Waarschijnlijk zou 

dit tot gevolg hebben dat er minder mensen deelnemen aan het stadsspel. Een oplossing 

hiervoor kan zijn dat studenten die deelnemen aan het stadsspel een stempel krijgen die hen 

voorrang verleent aan de cursusverkoop. 

- Sommigen hebben een verkeerd beeld van wat het stadsspel inhoudt. De meeste denken dat het 

een spel is om Gent beter te leren kennen en zien dan ook niet echt het nut ervan in om deel te 

nemen, terwijl het eigenlijk een spel is om VTK te leren kennen. Door het stadsspel een andere 

naam te geven zou deze misopvatting kunnen verholpen worden.  

- Een andere oplossing kan zijn om minder postjes te doen tijdens het stadsspel zodat er meer tijd 

per postje voorzien is en dus ook meer tijd is bij de cursusverkoop. 

- Om de cursusverkoop vlotter te laten lopen zouden er twee togen kunnen gemaakt worden. Dan 

zouden alle pakketjes met de boeken op de tweede toog klaar gelegd kunnen worden.  

- Vooral betalingen met bankcontact nemen tijd in beslag. Misschien zou het daarom niet slecht 

zijn om cash betalen te promoten.  

- Een online betaalsysteem zou hiervoor een oplossing kunnen zijn zodat de cursussen bij de 

verkoop zelf niet meer moeten betaald worden en gewoon kunnen meegegeven worden. 

Eventueel kan er gezocht worden naar een systeem die het mogelijk maakt om cursussen samen 

met de lidkaart online te betalen. Een probleem hierbij is echter dat het niet evident is om de 

eerstejaars vooraf te bereiken.  Dit zou kunnen opgelost worden door een aankondiging op 

Minerva plaatsen. Een andere oplossing hiervoor is om de mogelijkheid te bieden de cursussen 

over te schrijven in de pc-klas. 

- Eventueel verkoop van archies en burgies splitsen.  

 

o Onthaalonbijt   

Het onthaalontbijt is goed verlopen. Er werden wel teveel koffiekoeken besteld. 

o PeMe-avond   

Er wordt de vraag gesteld waar de PeMe-avond volgend jaar kan door gaan. Misschien kan  de PeMe-

avond terug in de Therminal georganiseerd worden zoals al eens gedaan werd.  

 



Feest 

o Beiaardcantus 

In de toekomst moeten er minder kaarten van FK gekocht worden want dit jaar zijn de kaarten bijna 

allemaal door verkocht. Er wordt voorgesteld om langer te wachten vooraleer de kaarten door te 

verkopen omdat er nu mensen niet meer konden meegaan omdat alle kaarten al doorverkocht 

werden. Misschien moet er meer reclame gemaakt worden. Volgend jaar zouden er zeker niet 

minder kaarten moeten gekocht worden gezien er dit jaar meer schachten zijn.  

o Bierfietsen 

Het zou beter zijn om het bierfietsen niet meer in de eerste week te organiseren. Er waren ook niet 

zoveel deelnemers. Dit komt misschien omdat het moeilijk is om reclame te maken. Misschien moet 

de rondrit ook iets langer gemaakt worden.  

Sport 

o Sport Kick-off 
Er was minder volk dan vorig jaar. Enerzijds komt dit waarschijnlijk omdat de attractie minder 

spectaculair was en ook omdat de Sport Kick-off nu in de eerste week plaats vond. Want de eerste 

week is al vrij druk met bijvoorbeeld de Student Kick-off. Er werd ook 175 euro gestolen uit de kassa. 

In het algemeen moet er meer op de kassa’s gelet worden ook bij de cursusverkoop. 

o Voetbaloefenmatch 
Er waren heel veel kandidaten. Na de voetbalmatch werden de beste geselecteerd. Er wordt 

opgemerkt dat er ook iets zou moeten georganiseerd worden voor de mensen die niet geselecteerd 

werden. 

o Lacrosse clinic 

Recruitment 

o Recruitment Kick-off 

Er waren ongeveer 80 studenten aanwezig. Bain was net te laat voor de presentatie zodat de eerste 

en tweede presentatie omgewisseld werden. Het karten was misschien kort want sommige 

studenten hebben slechts 5 rondjes kunnen rijden. Om twee minuten langer te rijden moet er echter 

veel meer betaald worden. Naast de financiële kant is het ook niet mogelijk om het karten langer te 

laten duren omdat de presentaties al redelijk lang duren.  

Excursie 

o Kroegentocht 

Wat betreft de begroting werd er 30 euro meer gespendeerd. Er wordt gevraagd of het mogelijk is 

om meer deelnemers toe te laten gezien het maximum dit jaar 30 deelnemers was. Dit is mogelijk 

door ofwel het inschrijvingsgeld te verhogen of door minder consumpties per persoon aan te bieden. 

Sommige cafés zijn echter ook niet voldoende groot om grotere groepen te ontvangen. 

Cultuur 

o Pokeravond  

Er waren te weinig kleine chips waardoor er bonnetjes moesten gebruikt worden in het begin. Vorig 

jaar werd er echter ook al een verkeerd aantal chips geleverd zodat er volgend jaar beter een andere 

leverancier gezocht wordt. Nu werden de blends in het begin verhoogd om de 20 minuten en nadien 



om de 10 minuten. Beter zo zou zijn om de blends gedurende de ganse avond om dezelfde 

tijdspanne te verhogen. Er waren ook te weinig croques. 

Cursus 

o Cursusverkoop 

Er waren te veel shiften tijdens de tweede week. Toch is het beter om de shiftenlijst zo te houden 

omdat je altijd medewerkers gemakkelijker kan afbellen dan er op het laatste moment te zoeken. 

Web & ICT 

o Codesprint 

Veel meer deelnemers dan vorig jaar.  

5) Komende activiteiten  
Sport 

o Volleybal oefenmatch 

Er worden veel deelnemers verwacht. 

o Basketbal oefenmatch 

o 24uloop Leuven 

Halewijn, Pieter en Andreas gaan ook mee naar Leuven. 

o IFT (28 oktober) 

Nog een chauffeur nodig op 28 oktober. Probleem is wel dat de shotjesgoliarde op dezelfde avond is. 

Er worden wel nog lopers gezocht.  

Feest 

o Voordoop 

Er zijn nog twee mensen nodig die penning doen tijdens de doop en dus ook nuchter blijven. Eva wil 

dit eventueel doen.  

o Openingsfuif 

De Vooruit vraagt een verantwoordelijke voor financiën.  

Recruitment 

o Infoavond CV-schrijven 

De inschrijvingen zijn aan het vollopen. Er wordt nog gediscussieerd of er al dan niet broodjes 

worden besteld. 

Cultuur 

o Quiz 

o Danslessen 

Er zijn dit jaar 15 inschrijvingen wat minder is dan vorig jaar. Dit komt waarschijnlijk omdat er pas 
later reclame kon gemaakt worden gezien de locatie nog niet vast lag. 

IAESTE 

o Eerste vergadering 

o Infomoment jobraising 

o Facultaire infosessie voor uitgaande studenten 



Normaal is dit enkel voor buitenlandse studenten. Er werd gevraagd of er mensen van VTK kunnen 

helpen. Sowieso zullen BEST en IAESTE aanwezig zijn. 

o Infomoment Stages 

Hiervoor wordt er nog een locatie gezocht. 

Vice en Praeses 

o VTK- Driedaagse 

Normaal zou dezelfde locatie van dit jaar opnieuw gehuurd worden maar dit is echter niet mogelijk. 

De locatie van twee jaar geleden is al volzet en de eigenaars van de locatie van drie jaar geleden 

weigeren nog te verhuren omwille van de cantus. Er werden lokalen aangevraagd bij CJT maar met 

weinig succes. Deze mensen staan immers niet te springen om studentenkringen te ontvangen. Er 

wordt gevraagd of er mensen zijn die ergens scoutslokalen of dergelijke weten zijn. Eva kent 

eventueel een scoutslokaal dat kan gehuurd worden.  

PR&Externe 

o Activiteit met AIG 

AIG zoekt bestuursleden en wil daarom een activiteit organiseren. Het zou dus een activiteit moeten 

zijn die in het bijzonder bestuursleden aantrekt en dus geen gewone leden. Er wordt gevraagd of 

iemand suggesties heeft voor een dergelijke activiteit. Er wordt een kaas- en bieravond voorgesteld. 

Excursie 

o Citytrip  Amsterdam 

De inschrijvingen zitten bijna vol. 

6)Algemeen 
o Medewerkers goedkeuren 

Algemeen: Hanne De Geest, Sien Depuydt 

Cultuur: Jarne Liagre 

Pers: Nick van Bossche 

Sport: Baptiste Carpentier 

Secretaris: Yannick Dylst, Bram de Ruyck, Matthias Bekaert, Nick van Bossche 

Feest: Baptiste Carpentier, Anna Yarantseva 

Excursie: Inge Cleemput, Ellen Cleemput 

Pers: Matthias Bekaert, Esti De Boever, Lisa Heirman 

PR & Externe: Kjell Keymolen 

Recruitment: Balder  Kennivé 

Web & ICT: Maarten Desnouck, Mathieu Hinderyckx 

Alle medewerkers werden unaniem goedgekeurd. Er wordt niet verwacht van de medewerker van 

Sport dat deze helpt te organiseren. De bedoeling is eerder dat hij bijvoorbeeld bij het lopen rond de 

watersportbaan aanwezig is wanneer de sporties omwille van andere sportactiviteiten niet aanwezig 

kunnen zijn.  

o Nieuwe best VP 

Omdat er problemen waren bij BEST wordt er een nieuwe vice-president gekozen. De nieuwe 

kandidaat is Andreas Declercq. 



o Op de koffie/borrel bij Praeses en Vice 

Waarschijnlijk wordt iedereen elk apart bij de praeses en de vice gevraagd en dus niet per post.  

o One Global Thinking Network 

7) Varia 
- Halloween bij eerstejaars: Het idee was om ’s avonds in de lessen binnen te vallen op 

Halloween. Maar is er geen enkele les die de eerstejaars gemeenschappelijk hebben ’s 

avonds. Er kan misschien wel iets anders gedaan worden voor Halloween. 

- Extra zagen bij niet gedoopte praesidiumleden 

- Hermes vraagt om eens te komen cantussen bij ons.  

- Ideeën film voor Got-IT? 

I am legend, Wallstreet, Jobs, The social network, Dy hard 4, Now you see me, Rubber, 

Hackers,… 

- Wat doen we met de Dreft, shampoo en tandpasta in 3.10 hiermee? 

Dit kan eventueel gebruikt worden tijdens de doopperiode. Een ander voorstel is om 

iedereen die de soduko van de week in de manna invult iets te geven. Eventueel kan het ook 

meegegeven worden in een goodiebag voor de skireis of voor de citytrip naar Amsterdam.  

- Er hangt een schema met de taken die tijdens de kuisweek moeten gebeuren aan de deur in 

Blauw. Het is de bedoeling dat je je naam op een vakje invult als je een taak gedaan hebt. En 

dus niet als je van plan bent om het te doen.  

- Volgende week woensdag wordt er frisdrank geleverd en hiervoor worden nog mensen 

gevraagd om te helpen lossen. Geen enkele medewerker van Secretaris kan immers helpen. 

Er wordt voorgesteld om de frisdrank donderdag te laten leveren zodat de schachten kunnen 

gevraagd worden te helpen lossen. Dit voorstel wordt goedgekeurd. De rommel in 

onderrood moet weg want er is plaats nodig om de cola te leveren. 

- Er moet gekeken worden om spaghettisaus te bestellen bij de Kastart voor de 

spaghettiavond. 

- Er wordt gevraagd waarom er geen ’t Civielkes opgestuurd worden naar het VLAK. Er wordt 

besloten om enkel naar FK, VLK en AIG een ’t Civielke op te sturen. 

- Er wordt voorgesteld om de fanfare te laten langskomen op de cantus. Maar blijkbaar komen 

ze dan sowieso spelen voor een half uur en blijkt dit te lang en vrij saai te zijn.  

- Waar is het lint van Brecht? Niemand heeft er een idee van vanwaar het zou kunnen liggen. 

 


