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Te laat (verwittigd): Sport 

Afwezig (verwittigd): Sander, Emmelie, Eva V., Christophe, Valerie, Halewijn 

Afwezig niet verwittigd:  Stefanie 

 

1) Datum volgende PV en AV 
PV 7: zondag 23/11/2014 

 

2) Voorbije activiteiten 

● Cultuur & Excursie 

○ Vrij Podium 

Het Vrij Podium is zeer goed verlopen. Het was heel plezant. Er werd op voorhand 

gevreesd dat de opkomst niet talrijk ging zijn door de Facebook-kwestie, maar deze 

schrik was onterecht. Jeroen Nuyttens heeft de PA goed gedaan. Hij zou dit in de 

toekomst nog kunnen doen voor dergelijke kleine evenementen, maar voor grotere 

feesten zoeken we beter verder. Er waren redelijk weinig praesidiumleden aanwezig.   

 

● Interne 

○ Halloween 

Interne heeft tussen 8:30 en 11:30 in de hal van de plateau pompoensoep 

uitgedeeld. Ze hadden 34 liter soep voorzien en dat was volledig op. Ze hadden de 

pech dat het vlak na de doopcantus was. De nieuwe commilitones waren redelijk 

lastig en de mensen met kiel in de hal hebben wel wat ophef veroorzaakt. Interne 

heeft ze rond 10:00 naar huis gestuurd. 

 

● Recruitment 

○ Hardware event 

Op het Hardware event waren maar twee bedrijven. Uiteindelijk is dit nog wel goed 

gekomen, aangezien de workshops nu gewoon langer hebben geduurd, maar het zou 

toch beter zijn met de oorspronkelijke vier bedrijven. Er waren meer deelnemers dan 

verwacht. De broodjes waren snel op. 

 

○ Altran Lean Manufacturing 



Er waren redelijk weinig deelnemers. Altran zelf vond dit geen probleem, aangezien 

ze liever minder deelnemers hebben die wel allemaal geïnteresseerd zijn. De 

workshop zelf viel tegen. 

 

○ Panelgesprek niet-technisch ingenieur 

We hebben het panelgesprek moeten afzeggen, omdat er te weinig bedrijven waren. 

Oorspronkelijk hadden vier bedrijven bevestigd, maar twee bedrijven hebben 

intussen teruggekrabbeld. In de laatste week heeft nog één van de twee resterende 

bedrijven afgezegd. Aangezien dit heel last minute was, zal dit bedrijf wel gewoon de 

kosten betalen. We kunnen dit eventueel op het einde van het tweede semester 

opnieuw organiseren. We kunnen dan hetzelfde concept gebruiken, maar dan  voor 

de eerste masters. 

 

● Cursus 

○ Truienverkoop 

De truienverkoop is inmiddels afgerond. Er zijn in totaal 95 truien verkocht. 

Aangezien dit er vorig jaar slechts een 30 tal waren, was het zeker een succes. Het is 

goed dat cursus dit jaar vroeger is begonnen met de truienverkoop. Ook de duidelijke 

communicatie via Facebook heeft geholpen. 

 

○ Cursusenquête 

Er hebben in totaal 50 eerste jaars en 140 hogere jaars deelgenomen aan de 

enquête. De reacties zijn algemeen zeer positief. Ongeveer 90% van de 

ondervraagden was tevreden over het nieuwe cursussysteem. Dit kan tegen het 

tweede semester zelfs nog verbeterd worden. 

 

Opmerking: 

Stel een archief op van hoeveel er elk jaar verkocht wordt. Op die manier kunnen we 

een gemiddelde over vijf jaar bepalen, waarop cursus zich dan kan baseren bij het 

bestellen. Dit zal vooral voor het eerste semester handig zijn. Voor het tweede 

semester kunnen ze naar de inschrijvingen kijken. 

 

● Sport 

○ Zwemtraining 

Sport dacht dat er ongeveer tien mensen zouden opdagen voor de zwemtraining, 

maar op het moment van schrijven zijn er al 20 inschrijvingen. De beste zwemmers 

zullen geselecteerd worden voor het IFT. 

 

○ VTKarting 

Er was een probleem met de bus, waardoor iedereen een uur heeft moeten wachten. 

Iedereen heeft een gratis consumptie gekregen ter compensatie. De groep werd 



ingedeeld in vijftien teams van drie deelnemers. Dit jaar moest iedere groep telkens 

een half uur wachten, in vergelijking met de wachttijd van drie kwartier vorig jaar. 

 

○ IFK tafeltennis/minivoetbal/volleybal dames 

De tafeltennis is redelijk goed verlopen. We hebben vlot gewonnen met 160 punten, 

terwijl de tweede in rij 72 punten had. We hebben op deze manier al een goede 

voorsprong genomen. 

Bij de minivoetbal is VTK3 reeds door naar de volgende ronde. VTK1 en VTK2 spelen 

volgende week pas. 

Bij de volleybal werden we in een hele zware poule geloot. Onze poule moest twee 

uur langer spelen dan de overige poules. Het is jammer dat we verloren zijn. 

HILOK heeft waarschijnlijk meer punten verloren bij de tafeltennis dan wij bij de 

volleybal, dus de gevolgen zullen niet enorm zijn. 

 

○ Jeneverloop 

Er waren veel lopers aanwezig op de jeneverloop. Velen beschouwden het al een 

goedkope prédrink. Enkelen zijn hier reeds geëindigd, terwijl de rest het feest heeft 

verdergezet in de Porter House. Er waren 41 flessen jenever voorzien voor de 70 

ingeschrevenen. 

 

3) Komende activiteiten  

● Cultuur & Excursie 

○ Uitstap naar Brugge 

De inschrijvingen waren niet echt een succes. Uiteindelijk was Charlotte als enige 

ingeschreven. We hebben de activiteit moeten annuleren. Aangezien het 

brouwerijbezoek al vast stond, zullen we hier wel nog de kosten voor moeten 

betalen. Alle gelijkaardige uitstappen die nog gepland waren, zullen afgeschaft 

worden. Mensen willen hun vrije dag liever zelf inplannen. De Berlijnreis in de 

paasvakantie zal wel nog georganiseerd worden, maar dan slechts voor vijftien 

personen. 

 

○ Spaghettiavond 

Woensdag (12/11/2014) om 14:00 zal de spaghettisaus op Max’ wijze gemaakt 

worden in VTK Groen. De praesidiumleden worden vriendelijk verzocht om te komen 

helpen.  

 

○ Whiskydegustatie 

De Whiskydegustatie zal volgende week woensdag (19/11/2014) plaatsvinden. De 

inschrijvingen zullen morgen (10/11/2014) opengaan om 19:00. Er zijn 40 plaatsen.  

 

● PR & Externe 



○ Kroegentocht Leuven 

De prospectie zou normaal woensdag na de cocktailfuif zijn doorgegaan, maar 

iedereen was redelijk brak. Dit zou eventueel morgen (10/11/2014) kunnen 

doorgaan, maar aangezien het dan ook IFT en goliarde is, lijkt dit geen goed idee. 

Victor zal morgen rondbellen naar verschillende Leuvense cafés om zo op voorhand 

acties te regelen. De rest zal ter plaatse geïmproviseerd worden. 

 

● Recruitment 

○ Got-IT 

Er kan nog één persoon deelnemen aan Got-IT. Er is tussendoor een casinosessie 

gepland.  

 

● Sport 

○ IFT 

Morgen (10/11/2014) vindt het IFT plaats. Dit is het grootste sportevenement van 

het jaar. Er zullen ongeveer honderd burgies meespelen. De shiftenlijst moet nog zo 

volledig mogelijk ingevuld geraken. Het praesidium is liefst zo talrijk mogelijk 

aanwezig.  

 

○ IFK judo/minivoetbal 

Maarten wil meedoen aan het IFK judo. Arjan zal hiervoor ook gecontacteerd 

worden. 

Bij de minivoetbal zijn de ploegen samengesteld en staan we er goed voor.  

 

Opmerking: 

Aangezien de industriëlen zelf een studentenvereniging (Hermes) hebben, mogen zij 

enkel extern voor ons deelnemen. 

  

● Feest 

○ VTK-VLAK cantus 

Deze cantus zal dinsdag (11/11/2014) plaatsvinden. Seba zal de cantus leiden, 

aangezien Max de dag later zijn praktisch rijexamen heeft. 

 

● BEST 

○ Team Design Kortrijk 12/11 

Eind februari, begin maart zal EBEC Ghent georganiseerd worden. BEST wil nu 

hetzelfde concept uitwerken in Kortrijk. Ze zullen niet samenwerken met bedrijven, 

maar alles volledig zelf uitwerken. Er zijn momenteel al 19 teams van vier personen 

ingeschreven.  

 

● IAESTE 



○ Infomoment  

Het infomoment zal volgende week dinsdag (18/11/2014) plaatsvinden in de Jozef 

Plateauzaal. Hierna zal er nog een international evening georganiseerd worden. Er 

zullen diverse buitenlandse hapjes, prosecco en whisky zijn. Het infomoment is 

vooral interessant om de procedure van IAESTE te leren kennen. Het begint om 

19:00. 

● Secretaris 

○ Ereledenreceptie 

Binnen drie weken, op vrijdag 28/11, wordt er een receptie voor de ereleden 

georganiseerd in de Zebrastraat. Er worden nog mensen gevraagd die het zien zitten 

om die avond te komen helpen. Joey en Nick willen al zeker komen helpen. Iedereen 

die opdien-shift doet, moet wel deftig gekleed zijn. Er zal genoeg drank voorzien zijn. 

De shiftenlijst zal zo snel mogelijk online komen. 

 

4)Algemeen 

● Goedkeuren medewerkers 

○ Cultuur & Excursie: Rémi Delanghe: eerste jaars, hij is elke week al naar de 

scriptvergadering geweest: oké! 

 

5) Varia 

● Microfoon 

We hebben al enkele keren gebruik gemaakt van de microfoon van Lorenz. 

Aangezien we er zelf nooit een hebben gehad, gaan we daar nu ook niet in 

investeren.  

 

● Kuisen in Blauw 

Baptiste heeft zijn kuisweek heel serieus genomen. Tijdens je kuisweek moet je er 

vooral voor zorgen dat je de vuilzakken en het papier wegdoet. Iedereen ruimt wel 

steeds zijn eigen vuiligheid op. Zet rommel die overblijft na een activiteit in Rood en 

stuur een mail naar de betreffende post. Voorzie een tas in plaats van een beker om 

in Blauw te zetten.  

 

● Facebook heeft van Interne en Sport een pagina gemaakt :( 

Sport en Interne kunnen vanaf nu ook met hun eigen accounts op de pagina geraken. 

Alle vrienden zijn omgezet in likes. Een pagina kan wel een evenement aanmmaken, 

maar kan er zelf niemand voor uitnodigen. Vanaf nu zal het praesidium bij elk 

evenement zelf al hun VTK-gerelateerd vrienden uitnodigen.  

Een pagina komt minder gemakkelijk in de newsfeeds van de mensen dan een 

profiel. Het praesidium kan best elke keer het evenement liken en zichzelf op 

aanwezig zetten (ookal kom je niet), omdat we op die manier meer mensen kunnen 

bereiken.  



We kunnen best zoveel mogelijk foto’s op de pagina’s posten, aangezien dit sneller 

opgemerkt wordt dan een status. Elk evenement moet ook in de VTK Gent groep 

gepost worden. 

Interne zal vanaf nu ook de organiserende post als organisator op het Facebook 

event toevoegen. 

 

● Je mag enkel op de vergadering eten als je dit met iedereen deelt. 

● Is het mogelijk om te letten op de muziek in Blauw? Mathieu heeft op vrijdagochtend 

les in het lokaal boven Blauw en dan trilt heel de vloer mee.  

● Als je muziek opzet en je uitlogt, zet dan ook je muziek af. 

● Gaan we de HILOK terugpranken met die shampoo in 3.15? Neen, we gaan dit 

gewoon uitdelen aan onze leden. 

● Proficiat met de doop, Yentl en Ernst!  


