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Later: Bob, augustijn 

Afwezig (verwittigd): 

 

1) Datum volgende PV 
Dinsdag 12 februari (16u, Penning zorgt voor eten) 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 

Feest 

o Massacantus 

Er was 25 man aanwezig. Er zijn weinig zaken op te merken. We hebben een vlag van het GBK. De 

twee kannen  zijn verdwenen. In het vervolg is het misschien beter om emmers mee te nemen zodat 

ze niet meer verdwijnen. 

Praeses & Vice 

o Medewerkersetentje 

Het was in orde. Er is wel niet gevraagd aan het praesidium om een dessert te maken. Dit zal bij het 

2de etentje wel gevraagd worden aan het praesidium. 

Er was ook geen brood aanwezig. Voor de lustrum barbecue zal Jonas dit vragen. 

Sport 

o Zwemmarathon 

Het verliep vrij vlot. Augustijn en Thibault waren aanwezig 

We zijn 3de geworden dit jaar. 

o IFK (basket dames/heren, minivoetbal dames/heren, veldvoetbal, badminton) 

De dames minivoetbal hebben het goed gedaan. Ze gaan door naar de volgende ronde. 

o XL-Loop 

Zeer goed verlopen. 

  



5) Komende activiteiten  

Sport 

o Skireis 

Het ’t Civielke moet nog gemaakt worden en ook de kamerverdeling moet nog gebeuren. 

Er zijn nog 10 mensen uitgeschreven. Sport zal voor die plaatsen nog reclame maken. 

Snowblend zou de kamerverdeling doen a.d.h.v. de groepsnaam en diegene zonder groepsnamen 

zou sport zelf verdelen. Het zou misschien beter zijn dat sport alles zelf doet zodat sport zelf kan 

kiezen wie ze bij elkaar plaatst als het niet klopt met de groepsnamen. Sport moet het aantal kamers 

en het aantal personen per kamer nagaan. Ook moet er nagegaan worden welke kamers er naast 

elkaar liggen zodat groepen niet volledig uit elkaar liggen. 

6)Algemeen 

Feest 

o Shiften praesidium afbraak grote activiteiten 

Er zijn verschillende grote activiteiten: park pop, 12-urenloop,… 

Er is een voorstel om iedereen/de meesten te laten blijven voor de opkuis aangezien die meestal 

groot is. Voor kleinere activiteiten kan het aantal beperkt worden anders loopt iedereen in mekaars 

weg. Voor feest zou dit beperkt kunnen worden aangezien zij de opruim voor de openingsfuif, de 

lentefuif en het galabal al voor hun rekening nemen.  

 

7) Varia 
o Dorien: Ik vond het een enorm geslaagd eerste semester en kan al niet wachten wat het 

volgende brengt! Veel succes met de examens allemaal! 

o Vuilnisbakken staan aan de fietsenstalling aan de voorkant van het plateaugebouw. 

o Er zijn nog zakjes over van Sinterklaas. Neem maar! 

o Music for Life 

Dit jaar zamelen ze niet specifiek geld in dus zal VTK in het tweede semester een goed doel 

zoeken. 

o In het begin van het semester was er beslist om op het einde van het semester een enquête 

op te stellen. Er zou nu moeten gestart worden met het opstellen van de vragen zodat we de 

resultaten tijdig hebben. We zullen dit ook volgens het principe van Bain doen en hen ook 

om feedback vragen. 

o A-form is afgesloten. 450 mensen in heel Belgie hebben de A-form ingevuld. Voor Gent zijn 

dat er 250. 

o Frederic van Bain is gecontacteerd door kleine groepjes zoals Pkarus, Poutrix,... Hij zei dat 

VTK hier zeer goed voor moet opletten en ervoor moet zorgen dat VTK al vanaf het eerste 

jaar de studenten naar zicht toe trekt. Er moet samen gezeten worden met hen om naar hun 

doelen in de toekomst te vragen. Op dit moment komen ze pas in het vaarwater vanaf de 3de 

bachelors. We verliezen vooral ook de laatste jaars als lid. We zouden kunnen kijken naar het 

verplicht maken van lidmaatschap voor recruitmentactiviteiten. We zouden hen duidelijk 

moeten maken dat het geld van recruitment vooral gaat naar activiteiten voor de eerste 

jaars. Dit is een doelgroep die zij niet aanspreken en waar ze ooit toch ook deel van 

uitmaakten. Ze hebben het ook niet door dat ze nu in ons vaarwater zitten. Ze bedoelen het 



zeker niet slecht. Ze kunnen een nuttige aanvulling zijn op onze activiteiten.  In de ogen van 

Poutrix zitten ze niet in het vaarwater van VTK aangezien VTK toch niets doet in Zwijnaarde. 

Tegenwoordig zitten er wel steeds meer studenten in Zwijnaarde. We zullen daar toch 

zichtbaarder moeten worden. Bob en Willem kunnen dit vragen aan de decaan. We kunnen 

ons beter nu wat voorbereiden op de algemene verhuis. Op korte termijn zouden ze geen 

geld nodig hebben, maar op lange termijn kunnen ze wel onder ons komen. Dit kan wel niet 

zo aangebracht worden naar hen toe aangezien ze geen geld nodig hebben. Tot nu zijn ze 

wel niet bekend bij eerste en tweede jaars. We hebben het voordeel van verschillende 

wegen om leden te bereiken. We hebben dus ook andere voordelen dan enkel geld. Er moet 

gecommuniceerd worden! Een vertegenwoordiging van de kleine groepen zou zeker mogelijk 

moeten zijn. Voor bedrijven is het wel duidelijk goedkoper bij kleine groepen en ze bereiken 

een veel gerichter publiek. Een korte termijn planning is wel nodig voor ons, onafhankelijk 

van hun antwoord. Maar eerst moet er gepraat worden! Vb: een fair organiseren voor hen 

zodat ze hun doelgroep van nieuwe studenten kunnen bereiken en studenten informeren in 

hun richting (studenten lokken). (misschien moet dit enkel in het private verslag) 

o Er moet ook samen gezeten worden met de vereniging van de ingenieurs. 

o Op dit zijn er al 54 bedrijven voor de jobfair. 

o De inschrijvingen voor de Romereis staan op 7 studenten. Als deadline wordt de inhaalweek 

gehanteerd. 

o Er zijn in totaal al meer dan 50 records gebroken. 


