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Te Laat: 

Afwezig (verwittigd): Tom, Brecht, Thomas, Augustijn, Charlotte, Gilles, Emma, Halewijn 

Afwezig niet verwittigd: Ornella 

GSM:  

 

1) Datum volgende AV 
Volgende AV: 24 november 

2) Mededeling van de voorzitter  
Het lokaal 3.15 is een stort. Er staan onder andere nog overschotten van tijdens de doopperiode en 

IFT. Sport en Feest zullen 3.15 opruimen na de vergadering.  

 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
o IAESTE 

- Facultaire infosessie internationalisering FEA (29/11), idem FBW (6/11) 
De infosessie was niet zo goed georganiseerd. Maar naar volgend jaar toe kan hieruit geleerd 
worden. 

- Away Day (6/11) 
- Start A-form 

De A-form werd afgelopen maandag opengezet. Dit is iets later dan normaal omwille van problemen 
met de website. 

o Interne 

- Open lessen  
Er kon mond aan mond reclame gemaakt worden voor Bach Launch gezien iedere student 
persoonlijk kon aangesproken worden. De studenten werden immers voor de ‘open lessen’ 
verwelkomd met een ontbijt. 

- Halloween 
 

o Sport 

- IFT 
Het VTK werd tweede, wat een mooie prestatie is. Alle deelnemers en supporters worden bedankt. 

- Jeneverloop 



Er waren ongeveer 5O deelnemers, wat meer is dan vorig jaar. Het weer was echter ook veel beter 
dan vorig jaar. Bedankt aan Charlotte en Max die meegeholpen hebben. 

- IFK Volleybal dames 

 

o Excursie 

- Citytrip Amsterdam 
Enkele mensen hebben afgezegd net voor vertrek. Voor de rest is alles redelijk goed verlopen en is 
iedereen tevreden over de reis. Er wordt opgemerkt dat er duidelijk gemaakt worden aan de leden 
dat je voor een dergelijke activiteit niet kan afzeggen. Er wordt voorgesteld om mensen ofwel 
voldoende op voorhand te laten betalen ofwel om met een voorschot te werken. Ook een mail 
sturen met concrete informatie zou ervoor kunnen zorgen dat de leden de indruk krijgen dat ze niet 
op het laatste moment kunnen afzeggen. 

- Spaghettiavond 
De uitleendienst heeft geen uitleenmateriaal. Hierop moet volgend jaar gelet worden. Er mag 
misschien ook meer saus voorzien worden. Een tweede kookvuur zou ook goed zijn zodat er minder 
lang moet gewacht worden voor een tweede portie. Volgens sommigen was er te weinig saus. Er kan 
echter niet meer saus besteld worden bij de Kastart. Als er dus meer saus per persoon moet zijn, 
moeten de inschrijvingen naar beneden gehaald worden. Er zouden ook kunnen chipjes, een dessert 
of brood gegeven worden zodat de mensen zeker niet met honger naar huis gaan. 

 
o Feest 

-  Shotjesgoliarde 
Volgend jaar moet er zeker op gelet worden dat de shotjesgoliarde niet meer samen valt met IFT. Nu 
stond de datum van het IFT nog niet vast toen Feest de Twitch boekte. Er wordt opgemerkt dat Sport 
kan vragen om de datum vroeger te laten weten.  

- Doop 
Alles is redelijk goed verlopen, er werd geleerd uit de fouten van voordoop. Er werd wel vergeten om 
de mensen een merkteken te geven die lensen dragen. 

 
o Recruitment 

- Panelgesprek Niet-Technisch Ingenieur 
De persoon die Vlerick vertegenwoordigde is niet komen opdagen. Wat jammer was, want er waren 
redelijk wat studenten aanwezig en er waren waarschijnlijk ook studenten die speciaal kwamen voor 
Vlerick. De lichten gingen wel uit terwijl de receptie nog bezig was. 

5) Komende activiteiten  
o IAESTE 

- Infomoment stages + international evening 
- Fotowedstrijd (facebook) 

Er werd afgelopen zomer een fotowedstrijd georganiseerd voor alle studenten die op stage geweest 
zijn. Er worden drie winnaars gekozen. Er werd besloten om dit via facebook te doen om wat meer 
bekendheid te krijgen. Er werd gevraagd of er een thema werd opgegeven wat niet het geval is. 

o Interne 

- Schaats mee met PeMe 
Het schaatsen wordt gecombineerd met shotjes drinken. Er is echter ook vraag van mensen die geen 
meter of peter zijn om mee te gaan. Daarom worden de inschrijvingen voor de peter- en meters 
opengezet op woensdag en voor alle leden de maandag erop.  

 
o Sport 

- IFK Minivoetbal dames 



Komende woensdag is het minivoetbal tegen Geneeskunde en Politeia. De meisjes van de 
Geneeskunde zijn moeilijke tegenstanders maar normaal zou VTK moeten winnen tegen Politeia. 
Momenteel zijn er zeven deelnemers van VTK. De beste speelster twijfelt nog om te komen. Sport zal 
dit meisje dan ook nog eens opbellen om haar te overtuigen. 

- Karting  
De inschrijvingen zitten nog niet vol. Er zijn namelijk nog drie plaatsen over. Bijgevolg zullen sommige 
deelnemers meer mogen karten dan andere indien de drie plaatsen nog niet volzet zijn. Er wordt 
besloten om op facebook te posten dat er nog drie plaatsen vrij zijn. 

- IFK Minivoetbal heren 
- IFK Judo 

Het is belangrijk om deelnemers te hebben. Vooral voor de dames worden nog deelnemers 
gevraagd. 

- Landgraaf 
Dit jaar zal er vroeger vertrokken worden om ook eerder terug te keren. Er zal een envelop met een 
lijst met de deelnemers in de kluis komen waar het geld kan gestoken worden van de mensen die 
komen betalen. Er wordt wel gevraagd om dit niet te laten inpoefen.  
Wat betreft de skireis zijn er nog 75 plaatsen over. 

- Voetbal 
Het FK heeft 6000 plaatsen voor de voetbalmatch de kwartfinale tussen AA Gent OHLeuven. Het zou 
wel leuk zijn als er veel leden van VTK aanwezig zijn. Er wordt vijf euro per persoon gevraagd. 
Aangezien er echter andere activiteiten van Sport zijn op die avond zou er iemand anders van het 
praesidium als verantwoordelijke moeten meegaan. Dit event zou moeten aangekondigd worden in 
de volgende Manna. Dit is echter niet meer mogelijk daarom moet er zoveel mogelijk reclame 
gemaakt worden op facebook. 

 
o Feest 

- Duvelfeestje 
Volgende dinsdag is het Duvelfeestje. De shiftenlijst is bijna volledig gevuld. Er werden 700 Duvels 
besteld. Dit omdat er maar een beperkt aantal flesjes kan teruggeven worden. Op facebook staan er 
ook niet zoveel mensen op aanwezig. Er wordt opgemerkt dat er waarschijnlijk te weinig Duvels 
zullen zijn. De Twitch heeft ook sowieso nog enkele bakken in voorraad staan die eventueel kunnen 
overkocht worden. 

- Cocktailfuif 
Er kwam een voorstel van de Ugent for Life om samen te werken en de cocktailfuif te koppelen aan 
een goed doel. Zo wordt er een euro inkom gevraagd en zullen er fietsen aan de inkom gezet 
worden. Er zullen drankkaarten van 10 euro verkocht worden voor 5 cocktails. Daarnaast zullen er  
eventueel ook cocktails apart verkocht worden van 2,5 euro. Sommige mensen vinden het niet goed 
dat er inkom gevraagd worden. Ook voorbijgangers zullen minder snel binnen komen. Maar Ugent 
for life maakt ook reclame voor dit event. De fietsen nemen wel redelijk plaats in. Daarom  wordt er 
voorgesteld om de fietsen in de hoek te plaatsen en niet in de inkom zodat de nooduitgang ook vrij 
blijft. Ugent for life moet ook voor de inkombandjes zogen. De shiftenlijst komt deze week nog 
online.  

 
o BEST 

- BEST-goliarde 
BEST heeft een soort rad gemaakt voor op de BEST-goliarde. Het concept is dat iedereen een 
nummer krijgt en dan kans maakt op een bonnetje. Er moet afgesproken worden tussen BEST en 
Feest wat betreft de laptop om de leden te scannen. 
 

o Cultuur 
- Filmweek 



Dit gaat door binnen twee weken in auditorium K. Er wordt op drie avonden een film gespeeld 
telkens van een ander genre. Er werd gekozen voor films die gekend zijn maar die nog niet iedereen 
gezien heeft. Er wordt gevraagd of drank en chips mogen. Waarschijnlijk zal dit niet toegelaten 
worden gezien er ook geen tijd is om nadien op te ruimen. 

 
o Recruitment 

- Got-IT? 
Er werd gekozen voor de film Moon. Er zullen echter maar vijf bedrijven aanwezig zijn in 
tegenstelling tot vorig jaar toen er dertig waren. Wat betreft de inschrijvingen zijn er nu reeds 30 
deelnemers. 
 

o Secretaris 
- Receptie ereleden 

Er worden nog mensen gevraagd die kunnen helpen opdienen op de avond zelf. De drank zal samen 
met de flessen voor de cocktailavond besteld worden. Er zal ook nog reclame gemaakt worden via de 
facebookpagina van AIG. Momenteel zijn er ongeveer 45 deelnemers terwijl de receptie voorzien 
werd voor ongeveer 70 personen. 
 

o PR & Externe 
- Kroegentocht 
- Spreken voor publiek 

 

6)Algemeen 
o Nieuw opslaglokaal sport in het GUSB 

Dit is een lokaaltje waar onder andere de drank kan geplaatst worden voor tijdens het lopen rond de 

watersportbaan. 

o Medewerker goedkeuren 
- Cultuur: Björn De Groote 

Björn De Groote werd unaniem goedgekeurd als medewerker. 
 

7) Varia 

- Praesidium sport activiteit 

Tom stelde voor om eens een zaal af te huren in het GUSB om met het praesidium eens een 

teamsport te doen. Er wordt voorgesteld om eens te gaan muurklimmen, maar dit is te duur 

gezien er hiervoor geen budget begroot werd. Misschien kan dit gekoppeld worden aan de 

praesidiumactiviteit van het tweede semester waarvoor er  wel budget voorzien werd. 

- Dit weekend gaan de vice en de praeses naar Praag. Daarom moeten alle lokalen voor 

volgende week ten allerlaatste dinsdag aangevraagd worden. 

- Er wordt gevraagd waar de tweede scanner is. Deze blijkt terecht te zijn en moet zo snel 

mogelijk terug in de penningkast gelegd worden. 

- De laptop van VTK moet eens ‘opgeruimd’ worden. Er wordt gevraagd aan Emmelie om dit 

eens in orde te brengen. Dit is echter geen prioriteit. 

- Er wordt gesteld om het praesidiumetentje te verleggen naar de avond van het galabal van 

VLK. Omdat het praesidiumetentje alleen maar voor dates is, wordt ervoor gekozen om dit 

niet te doen. 



- Joachim heeft problemen met het e-mailaccount van Sport. Blijkbaar worden enkele mails 

niet ontvangen. Soms lukt het blijkbaar ook niet om bijlages toe te voegen. Een oplossing zou 

kunnen zijn om bijlages in de mail zelf te zetten. 

- Er wordt gevraagd of de tv in de hal hersteld is. Er zou moeten een andere pc geïnstalleerd 

worden in VTK Pi. 

- Er wordt voorgesteld om op Oudejaarsavond een cantus te organiseren. Misschien is samen 

iets gaan eten een beter idee. 

- De onderwijsevaluaties zijn geëindigd met ongeveer 39 procent.  

- Momenteel hangt de titel ir vast aan de master opleiding burgerlijk ingenieur. Nu wil de 

universiteit in Leuven de titel enkel geven wanneer ook de bachelor opleiding burgerlijk 

ingenieur werd gevolgd. De universiteit in Gent blijkt daar tegen te zijn omdat er bij ons 

vooral horizontaal ingestroomd wordt en er subsidies worden gegeven op basis van het 

aantal titel die werden uitgedeeld. 

- Cursus vraagt om een andere computer in Pi te zetten.  

- Interne vraagt om een sleutel van Pi om de slides te kunnen zetten op de tv. Nu moeten zij 

telkens wachten tot iemand van het bestuur in Blauw is. Er wordt gezegd dat Interne 

voorlopig geen sleutel krijgt. 

- Frederik stelt voor om linten te dragen op goliardes omdat er steeds meer andere clubs 

rondlopen in the Porter House. Het is ook traditie bij andere kringen om dit te doen. Er wordt 

opgemerkt dat mensen u anders bekijken wanneer je met een lint rondloopt. Eventueel 

kunnen de polo’s ook meer gedragen worden. Misschien kan ook iedereen zijn dooplintje 

aandoen zodat alle gedoopten hun lintje dragen. Aangezien er heel wat praesidiumleden niet 

aanwezig zijn, wordt er nu niet gestemd maar zal er een doodle volgen om hier over te 

beslissen.  

- Gezien het morgen een verlofdag is, moet alle materiaal voor de activiteiten morgen 

meegenomen worden deze avond. 

 

 


