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1) Datum volgende PV 
Zondag 16 december 2012 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 

Externe 

o Stagefair 

Iedereen is bedankt om te komen helpen. De meeste vonden het niet zo erg dat er minder bedrijven 

waren. De meesten hebben met meer bedrijven gesproken omdat de zaal meer uitnodigde om te 

spreken met verschillende bedrijven. Het concept moet wel herzien worden naar een finaal concept 

dat meerdere jaren kan meegaan 

o Update@Campus 

Iedereen is bedankt om te komen helpen. Het was een interessant event. Er zijn een aantal burgies 

op afgekomen. Zij vonden het interessant. Michiel heeft AIG feedback gegeven. Zo heeft hij om meer 

tijd gevraagd om het fatsoenlijk te organiseren. Daarnaast is het misschien beter als we meer 

inspraak hebben om het aantrekkelijker te maken voor onze leden. 

Feest 

o Cocktailfuif 

Het was leuk. Uiteindelijk is er verlies gemaakt. Het kan efficiënter. Bepaalde mensen waren te 

dronken om hun shift nog te doen. Hierdoor heeft Max 5 shiften moeten overnemen. Iedereen moet 

er op letten dat dit niet gebeurt. Mensen rekenen op u!  

Het droog ijs deed wel zeer aan de handen na een tijd. Volgende keer zullen er handschoentjes 

aanwezig zijn. 

Bidons met klepjes i.p.v. draaischijven. 

Vele zeiden dat de cocktails te straf waren. Hier kan volgende keer wel op bespaard worden. 



Er was te veel over. Te prijs mag ook wel hoger.  

De mensen die een shift hebben aan de vestiaire mogen binnen in de vestiaire, maar al de rest moet 

buiten blijven. Twee mensen voor de vestiaire is ook wel wat weinig. Zeker als er plots een groep 

aankomt. Er waren ook te weinig kapstokken waardoor ze op een bepaald moment jassen over de 

kapstokken zijn gaan hangen. Hierdoor is er iets misgelopen met de nummertjes. 

Halftime 

o Halftime etentje 

In totaal was er 20 man aanwezig. Diezelfde avond was er ook een Erasmus avond waardoor 10 

studenten zich hebben uitgeschreven. 

Recruitment 

o Workshop solliciteren 

Het was een zeer interessante workshop. Recruitment heeft daar ook niets aan moeten doen. Er was 

geen prijs gevraagd om deze workshop te doen. Vandaar dat er ook geen receptie achteraf was. 

Sport 

o IFK volleybal dames 

We zaten in een moeilijke poule. We zijn uiteindelijk 3de geworden waardoor we niet door mochten.  

o Landgraaf 

Zeer geslaagd. Na 1 minuut was de inschrijving vol. In de terugreis zijn er bakken bier gekocht. Het 

bier werd op de bus verkocht voor 50 cent. Om voor een goede ambiance te zorgen werd er een pint 

gegeven voor een juist beantwoordde quizvraag. 

We zullen boven de begroting zitten aangezien we ons gebaseerd hadden op de zomerprijzen terwijl 

het de winterprijzen waren. De pinten waren misschien beter aan 1 euro verkocht om zo de 

begroting wat recht te trekken. 

o Zesdaagse 

Het was tof. De kaarten waren voor het middenplein, maar dat is nogal lastig om te volgen. Na 2u 

konden ze dan nog naar de hoofdtribune.  

o IFK volleybal heren 

Er waren 6 goede volleybalspelers. Er zijn veel mensen opgebeld geweest aangezien we in totaal 

twee groepen nodig hadden. De ene ploeg is 1ste geworden in de poule en de 2de ploeg is 

uitgeschakeld. 

5) Komende activiteiten  

Externe 

o Archiefair 

Dit gaat door in het volgende semester. Michiel zal samen zitten met iemand van de architecten om 

een datum en de sprekers vast te leggen. 

  



Interne 

o Sinterklaas 

Dit gaat nu woensdag door. Alles is geregeld.  

Praeses en Vice 

o Praesidiumetentje 

Hiervoor wordt nog een mail gestuurd. 

o Medewerkersetentje  

Het praesidium moet ook antwoorden op de mail die Willem gestuurd heeft. 

Reis 

o Romereis 

Een professor van de computerwetenschappen is dolenthousiast. Hij volgt op dat moment een 

congres in Rome en wil ons een rondleiding geven in Rome en Vaticaanstad. Hij heeft ook veel tips 

gegeven. 

De inschrijvingen blijven hangen op 7 personen. Er gaan geruchten de ronde over een verkeerde 

datum. Matthias gaat dit nog eens verduidelijken op facebook. 

Het programma is goed uitgewerkt.  

Iedereen moet veel reclame maken. 

o Schotlandreis 

Bernard heeft al in Schotland rondgetrokken. Hij kent daar iemand die ons wil helpen om de reis uit 

te werken. We vliegen naar Glasgow en bezoeken daar de stad. De trektocht gaat naar Ford William. 

Er kunnen materialen gehuurd worden via IAESTE tegen een hopelijk zo goed mogelijke prijs. 

Sport 

o Zwemmarathon 

De zwemmers zijn gemaild en de meeste hebben gezegd dat ze gaan komen. 

Iedereen moet gaan supporteren! Het is een super gezellige sfeer. Sport zal alles voorzien qua 

supportergerief. 

o IFK basket dames 

Er is een probleem om een ploeg samen te stellen. Buiten de twee meisjes die op het IFT hebben 

meegedaan, wil er niemand meedoen. De meisjes van het praesidium zullen zich van hun sportieve  

kant laten zien. Jasmien, Eva, Renée, Emma en Ornella zullen meedoen. Sport zal voor kleren zorgen. 

o IFK minivoetbal 

Eén ploeg is al uitgeschakeld. De 2de ploeg is top tien. 

o IFK veldvoetbal 

o IFK basket heren 

Er zijn 2 teams. Eén team is van een zeer goed niveau. Het 2de team is een samenraapsel maar dat zal 

ook wel lukken. 

  



o IFK badminton 

Dit gaat door op 10 december. Iedereen kan deelnemen. Tegen vrijdag moet iedereen zich wel 

hebben ingeschreven. 

o XL-loop 

Het is de laatste keer lopen rond de watersportbaan voor dit semester. Er is een beker om uit te 

delen. 

6)Algemeen 

Cultuur 

o Medewerker: Astrid De Cock 

Ze schrijft mee aan het script.  

Goedgekeurd 

IAESTE 

o Medewerkers: Joachim Ciers, Pieter Claeys, Elisabeth Cnockaert, Els De Lepeleer, Caroline 

Van den Hauwe, Ruth Van der Meulen, Bram De Ruyck, Bernard Imschoot en Yannick Dylst 

Goedgekeurd 

Reis 

o Medewerker: Anton De Vylder 

Goedgekeurd  

Web 

o Medewerker: Laurent Van Acker 

Goedgekeurd  

7) Varia 
o Invulling 3.10 

Het zou geen slecht idee zijn om een rek te plaatsen in 3.10 om dan gerief van rood daar te 

stockeren. Justine zal eens rondneuzen in rood om spullen naar 3.10 te plaatsen. Het is 

alleen zeer vochtig. 

o Katjes eva 

o Kerstkaartjes gidsen Temse (Emma) 

o De proclamatie willen ze in 2 shiften in de aula doen.  

o Voor de instromende studenten gaan ze een vrijblijvende en niet bindende evaluatie 

voorzien.  

o Voor de onderwijsevaluatie werd de grens van 38% net niet gehaald. 

o Raad van bestuur 

Er zal een sub-VZW opgericht worden. VSDC is gecontacteerd om na te gaan wat juridisch 

mogelijk is. 

o Tanklogboek is afgelast 

o Als er minder dan ¼ tankinhoud is, dan moet er getankt worden. 

o Laatste kans voor A-form (DL 15 december) 



o Toastmasters demo-meeting 

Het was super interessant. 

o Oude dia’s van de jaren ’80 

Matthias kent iemand die deze kan digitaliseren. Ze zijn er mee bezig. 


