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1) Datum volgende PV
PV 10: 22/02/2015

2) Mededeling van de voorzitter
Kneukeltje voor Stéphanie omdat ze de skireis overleeft heeft. Aan iedereen proficiat
met de examens!

3) Voorbije activiteiten
● Sport
○ Skireis
De monitoren van Snowpacks waren in het begin super arrogant, maar tegen het
einde is alles wel in zijn plooi gevallen. Alle après-ski’s waren de moeite, met
uitzondering op de laatste. Veel beloftes zijn niet nagekomen. Zo hebben onze DJ’s
uiteindelijk maar op één feestje mogen draaien, omdat er geen contract was met ons
plaatselijk café Le Saloon. Er waren ook materiaalproblemen. In het systeem van
Snowpacks waren alle silver snowboards vervangen voor ski’s, waardoor sommige
mensen heel lang op het juiste materiaal hebben moeten wachten. Snowpacks zal
waarschijnlijk volgend jaar stoppen met studentenreizen te organiseren.
Donaat heeft voorgesteld om eens samen te zitten om een mogelijke samenwerking
met route du soleil te bespreken. Dit is een volledig ander concept, maar luisteren
kan nooit kwaad.
We zouden dan ook een surfreis kunnen organiseren. Dit vindt plaats in de eerste
week na de herexamens. Elke dag worden daar spelletjes en competities
georganiseerd, waarmee drankkaarten e.d. te winnen zijn. De deelnemers verblijven
op een afgesloten camping, waar iedere studentenvereniging een eigen straat heeft.
Dit concept kan veel volk aantrekken, zonder dat we er zelf al te veel tijd en werk in
moeten steken.

Max gaat de mail van Donaat forwarden naar sport en excursie. We zouden dit
concept eerder via excursie willen doorvoeren.

● IAESTE
○ AC
Tijdens de laatste week zijn er nog vijftig stages bijgekomen. Pieter heeft 81 van de
85 stages kunnen uitwisselen.

4) Komende activiteiten
● Feest
○ Galabal
De organisatie van het galabal is zeker in orde aan het komen. Feest zit op schema
met de planningen. Voorlopig zijn alleen de locatie en de datum bekend. Van zodra
alle details bekend zijn, moeten we veel reclame maken bij al onze studiegenoten.
○ Après-ski Goliarde
We gaan proberen om de goliardes opnieuw wat aantrekkelijker te maken, want op
het einde van vorig semester viel de opkomst wat tegen. Op de eerste goliarde van
het semester gaan nagelkloppen en bierpongen. Er zullen ook flügels en
jägermeistershotjes verkocht worden.
○ Cocktailfuif
Er zullen fishbowls zijn. Ze zijn uitvoerig getest door Max. Er zal een waarborg van vijf
euro gevraagd worden. We gaan werken met een minivoortoog en een toog, om het
overzicht te bewaren. De shiftenlijst moet nog verder aangevuld worden.
○ Ouderolderscantus
Dit staat vrijdag (13/02/2015, vrijdag den 13de!) op het programma.
○ Heropeningscantus
De inschrijvingen gaan morgen (9/02/2015) open. De cantus vindt plaats op dinsdag
17/02/2015.

● Sport
○ Après-ski Loop
Morgen (9/02/2015) gaan we voor de eerste keer van het semester weer lopen rond
de watersportbaan. Er zal chocomelk en glühwein uitgedeeld worden.
○ Muurklimmen
De inschrijvingen zitten vol. Het zal doorgaan in de nieuwe zaal aan de blaarmeersen.

○ Speedteamtraining I en II
De speedteamtraining zal elke woensdag plaatsvinden als voorbereiding op de 12UL.
We gaan het rustig opbouwen. Er zal voornamelijk op sprintjes geoefenend worden.
○ Lopen met Feest
Dit is volgende week gepland. Christophe “gaat dat door?!”. Feest mag niet met de
fiets rond de watersportbaan gaan.
○ Bierbowling II
Dit zal de tweede donderdag plaatsvinden. Alles ligt vast. Deze dinsdag gaan de
inschrijvingen open.

● IAESTE
○ Applicaties
De applicaties voor de stages staan online. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe
site: portal. Deze ging af en toe offline, maar alles lijkt nu in orde. Er moeten nog een
paar dingen aan de site veranderend worden. Zo moet er ook nog een link naar deze
site op de VTK site geplaatst worden. Er is zowel op de site als op Facebook al een
evenement aangemaakt. Er kunnen 81 à 82 stages van alle verschillende richtingen
uitgedeeld worden. De deadline ligt op vrijdag 20/02/2015. We moeten hier nog wat
reclame voor maken.
○ Twinning
Normaal zou er een reis naar malta georganiseerd worden, maar dit bleek te duur.
Het zal dus niet doorgaan.
○ Connect
IAESTE trachte zoveel mogelijk mensen van LC naar Connect in Nederland te sturen
om ze te motiveren. Er zal hiervoor extra budget begroot worden op de algemene
vergadering.

● Cultuur
○ Comedy Night
Donderdag (12/02/2015) vindt de Comedy Night plaats. Alle regelingen zijn zo goed
als getroffen. De inschrijvingen zitten vol. Er staan redelijk veel mensen op de
reservelijst. We kunnen meer stoelen regelen, zodat alle ingeschrevenen kunnen
deelnemen.
○ Danslessen
Cultuur heeft een noodstop moeten invoeren op 20 koppels. Er zullen 4 lessen
gegeven worden.

○ Kaas- en wijnavond
Het concept is duidelijk. De bestellingen zijn gemaakt. De avond zal doorgaan in de
Therminal.

● Web & ICT
○ Codesprint III
Web & ICT gaat volledig zot doen! Er zal namelijk (net zoals de voorbije twee keren)
een codesprint georganiseerd worden. Iedereen mag zijn issues doorsturen.

● Cursus
○ Cursusverkoop 2de semester
Morgen zal de cursusverkoop van het tweede semester starten. Vooral voor de
eerste dagen is het belangrijk dat alle shiften gevuld zijn. De systeemsaanpassingen
zullen nog aan de medwerkers uitgelegd worden.
○ 2de truienverkoop
Aangezien er redelijk veel interesse is, zal er een tweede truienverkoop
georganiseerd worden.

● Recruitment
○ Jobfair
We hebben heel veel medewerkers nodig op de jobfair, want er zijn ongeveer 370
shiften op te vullen. Een idee was dat alle vaste medewerkers niet gratis binnen
mogen op de lentefuif zonder shift op de jobfair (behalve als je een goed excuus
hebt). Dit idee heeft niet veel voorstanders. We zouden een beloning kunnen geven,
zoals extra drank op de lentefuif.
Iedere post zal afzonderlijk naar zijn medewerkers een mail sturen om ze te
overtuigen om te komen helpen. We kunnen nieuwe medewerkers zoeken, speciaal
voor de jobfair.

● BEST
○ EBEC
EBEC zal op 25/02/2015 plaatsvinden. BEST is nu al begonnen met promo te voeren.
Ze gaan met interne meegaan tijdens de presentaties.

● Interne
○ Kleutercantus
De nieuw-gedoopten zijn al gemaild. De zaal ligt al vast. De cantus zal plaatsvinden
op dezelfde avond als de jobfair.

● FRiS

○ Onderwijsevaluaties
Normaal gaan vanaf morgen (9/02/2015) de OE’s weer open. De deadline ligt op
13/03.

5)Algemeen
● Medewerkers
○ Pers: Joris Schellekens: oké!
○ Feest: Alexander Cogneau: oké!

6) Varia
● Bus/trein galabal VTK Leuven
Dit jaar is het galabal van VTK Leuven vrij tot zeer ver: Sint-Truiden! We zouden dan twee
uur op de bus moeten zitten. Leuven heeft voorgesteld om met de trein te gaan, dan komen
zij ons met de bus aan het station oppikken. We zullen zo een uur sneller ter plaatse zijn en
de rit zal goedkoper zijn. We zullen wel later terug in Gent zijn. We gaan vragen om ons bier
op de bus te laten staan.
● Rek met metrokrantjes
Hiervoor zullen we toestemming moeten vragen aan de faculteit. We zouden het dan
waarschijnlijk in bovenrood zetten.
● Foto’s
Sander is bezig met alle foto’s op de share in één mapje te plaatsen. Elke dinsdag en
donderdag zal interne kijken of er nieuwe foto’s zijn en die dan op de site zetten. Dit zal
efficiënter zijn.
Interne zal ook een thread aanmaken waarin iedere post een foto doorstuurt voor op
Facebook te plaatsen. Dit zowel voor activiteiten te promoten (met foto van voorgaand
gelijkaardig evenement), als voor de link naar het album op de site.
● Curriculum- en deliberatieregels
In de onderwijsraad over de ganse universiteit gaan ze de deliberatieregels veranderen.
Momenteel heb je twaalf deliberatiepunten in de eerste bachelor en twaalf in de laatste
master. Bij het nieuwe voorstel zijn er nog steeds twaalf punten in de eerste bachelor. Er
zouden dan echter ook zes punten beschikbaar zijn in de derde bachelor en zes in de tweede
master. Hierbij is er minder flexibiliteit. Het verstrengen is nadelig voor de huidige masters.
Een ander voorstel is dat je zelf mag kiezen of je de zes punten in je derde bachelor inzet of
opspaart, zodat je in je tweede master nog steeds twaalf punten hebt.

