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1) Datum volgende PV  
 
PV 11 (aansluitend PV 1 ’09‐‘10): Woensdag 13 mei 2009, aanvang om 20u30 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
  
 

3) Voorbije activiteiten  
 
Cultuur 
• Show 
 
Deze  was  geslaagd.  Er  zijn  achteraf  enkele  flessen  schuimwijn  weggenomen  door 
acteurs, maar Anne heeft meteen de andere flessen terug in haar auto gestoken. 
 
• Barcelona‐reis 
 
Alles goed verlopen en was heel  leuk. Enkel de  limiet van de Visa‐kaart werd bereikt. 
Met meer dan 20 man zou het chaos geweest zijn. Een andere periode zou misschien 
meer succes hebben, zoals de 1e week van de grote vakantie bijvoorbeeld. Financieel 
was het wel een grote kost per persoon, voornamelijk door de  té kleine groep om  te 
kunnen profiteren van groepskortingen. 
 



Feest 
• Piratencantus 
 
Was goed zoals altijd. 
 
• Familiecantus 
 
Er was een klein voorval met enkele arrogante alumni‐studenten. Wie hierover het fijne 
wil weten, mag Alexander  steeds  eens  aanspreken. Voor  de  rest  vond  iedereen  het 
leuk. 
 
• Jaardrink‐goliarde 
 
De laatstejaars hebben daar met een mooie voorsprong gewonnen. 
 
FRiS 
• Onderwijsevaluatie 
 
Volgende week om 22u (op de alumni‐goliarde) wordt het gratis vat gegeven door de 
onderwijsdirecteur. 
 
Interne 
• Pooltornooi 
 
Een kleine activiteit, maar een groot succes. 
 
• Kleutercantus 
 
Er is 65 man op afgekomen, het was een leuk feestje. 
 
• Pasen 
 
Er werden eitjes uitgedeeld  in de auditoria.  In het vervolg wel vooraf eens een mailtje 
sturen naar de proffen om ze op de hoogte te brengen van dergelijke acties. 
 
Sport 
• IFK Rugby 
 
VTK  heeft  zijn  poule  gewonnen, maar  jammer  genoeg  de  finale  verloren  tegen  de 
Rechten.  Zij  hadden  in  de  finale wel  een  superteam  samengesteld  uit  verschillende 
richtingen. Er was veel ambiance, een mooi initiatief van het FK. De formule moet wel 
aangepast worden, want het tornooi duurde van 18u tot 24u. 
 



Vice 
• Endurance Karting 
 
Over het algemeen was  iedereen daar heel tevreden over. Sven heeft dat nu 2  jaar op 
zich genomen, maar het is zeker de moeite om de volgende jaren terug georganiseerd 
te worden. 
 

4) Komende activiteiten  
 
BEST 
• EBEC 
 
Dit  gaat  door  in Gent  van  1  tot  12  augustus. Momenteel worden  er  volop  bedrijven 
gecontacteerd. 
 
Cultuur 
• Ladies Night 
 
Anne wil dat op zich nemen, maar zijn er nog vrouwen die willen helpen? Lies en Lucie 
willen ook helpen. Moet niet op zelfde avond als Men’s Night, maar die avond mogen er 
alleszins geen vrouwen binnen op de goliarde. Deze ligt wel in de inhaalweek. 
 
Externe 
• Kroegentocht 
 
Deze gaat door nu donderdag. Er gaan veel praesidiumleden mee, dus een oproep aan 
iedereen om er wat voor te zorgen dat er op tijd veranderd wordt van café. 
 
Feest 
• Festoren‐gaan‐fout‐feestje 
 
Vindt plaats op donderdag 30 april in het Parlement. Het belooft vrij fout te worden. 
 
• Lopen met Feest 
 
Gaat niet meer door. 
 
• Beursgoliarde 
 
Gaat door op 5 mei, be there or be square. Oorspronkelijk was dit op een andere datum 
gepland, maar Herman is er graag bij op die avond. 
 



• Streekbierengoliarde 
 
Morgen i.p.v. beursgoliarde. Alle 10 soorten streekbieren zijn te verkrijgen aan € 2. 
 
• Men’s Night 
 
In de inhaalweek, dus de Ladies Night zal wellicht doorgaan op een andere dag. 
 
Sport 
• Duatlon 
 
Gaat  door  op  dinsdag  28  april  in  de Blaarmeersen. Bedankt  aan  alle  deelnemers  en 
helpers. Kom zeker kijken,  je kan ook binnen zitten  in de Topsporthal. Er wordt nog 
sponsoring aangevraagd bij de GSR. 
 
• IFK Finaledag 
 
Op maandag 27 april. Momenteel ziet het er niet al te best uit, maar we blijven hopen. 
We spelen nog de finale volleybal bij de heren, dus kom zeker supporteren! 
 
• Squashtornooi 
 
Bij de mannen zit het vol, bij de vrouwen is er wel nog plaats.  
 
• Minivoetbaltornooi 
 
Op maandag 4 en woensdag 6 mei. PJ, Bernard, Bruno, Thijs, Ine, Sven, Chris, Lienert, 
Pieter, Thomas en Yuri willen meedoen. We zullen dus 2 ploegen inschrijven. 
 
Vice 
• VTK weekend & overdrachtsweekend 
 
Zondagavond  28  juni  zal  de  overdracht  vanaf  18u‐19u  ’s  avonds  plaatsvinden. 
Maandagavond  is  het  cantus op VTK‐weekend, dinsdagavond  Firnale‐cantus. PJ  ziet 
het al volledig zitten. Van maandagmiddag 29 juni tot woensdagmiddag 1 juli gaat het 
VTK‐weekend door. Woensdagnamiddag  is de proclamatie  voor de  1e Bach gepland. 
Van woensdagmiddag tot donderdagmiddag gaat het planningsweekend door. 
 



5) Algemeen 
 
Algemeen 
• Boeteregeling 
 
Het standpunt van het bestuur is dat je steeds bewust te rap rijdt en je dan ook volledig 
verantwoordelijk bent  als  chauffeur wanneer  je  een  snelheidsboete  krijgt. Alexander 
argumenteert dat er geen sprake is van kwade wil wanneer je slechts 6 km/h te snel rijdt 
en vindt dat VTK daarin moet tussenkomen, tenslotte werken we allemaal als vrijwiller. 
Het is echter gevaarlijk om het bestuur te laten beslissen in de grijze zone, het is beter 
om objectief te blijven ten opzichte van iedereen. 
 
Feest 
• Close The Books‐party 
 
Chris, Pieterjan  en Vincent willen Alexander  helpen, want Chris  zou  er  eventueel  de 
blind date willen  aan  koppelen. Voorkeur om het op de  vrijdag  te  leggen,  tenzij het 
merendeel al gedaan zou hebben met examens op donderdag. Geen BBQ vooraf, we 
kunnen ons geld beter  in een chiquere receptie steken. Er moet zeker ook bier zijn de 
ganse avond. De Make Up Club  is wel een stuk duurder op vrijdag dan op donderdag, 
dus ook eens zoeken naar een andere zaal. 
 
PR & Recruitment 
• Peterman Longdrinks 
 
Eventueel op de Close The Books‐party of het fout‐festoren‐feestje, waar we ze kunnen 
verkopen. Desnoods op VTK‐weekend nog uitdelen. 
 
• Ontbijtkoeken 
 
Er  zijn  nog  800  gratis  ontbijtkoeken  over  van  het  ‘t  Stokbroodje.  400  kunnen  we 
bestellen voor het VTK‐weekend. 300 voor EBEC. 100 voor het fout‐festoren‐feestje. 
 

6) Varia 
 
Stefaan: Hoe zit het met de T‐shirts? Er zijn een 200‐tal besteld, waarvan Chris er al een 
50‐tal  zal  afnemen  voor  de  Kroegentocht.  Zo  zal  er  een  enorme  reclame‐boost 
ontstaan. 
 
Chris: De kuisweken werden voor de Paasvakantie wat verwaarloosd. Gelieve dit terug 
grondig te doen. 
 



Sven: Zijn  er posten die nog medewerker willen aanbrengen  ? De  laatste week  is  er 
immers nog een medewerkersetentje. Gilles Lagast  is geen Feest‐medewerker meer. 
Jonathan De Graef valt ook weg bij Web. Hannes De Schrijver komt erbij als Firnale‐
medewerker. 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 
Ine: SID gaat door vanaf nu donderdag tot zondagavond. Als het goed verloopt, zullen 
we  in  de  toekomst  met  IAESTE  gemakkelijker  en  betere  stages  krijgen,  dus  heel 
belangrijk  voor  onze  uitstraling.  Er  zal  een  shiftenlijstsysteem  doorgestuurd worden 
met shiftjes van 1u30 om o.a. permanentie te voorzien in het Novotel. 
 
Alexander: We houden best een stemming over Yuri zijn lint, zodat Yuri niet langer de 
beslissing om willekeurige mensen met alcoholstift  ‘vuile schacht’ op zijn  lint  te  laten 
kladden als hij zijn lint nog eens over zijn rechterschouder draagt, kan betwisten.  

 Stemming: 23 voor, 1 tegen, 0 onthoudingen ‐> goedgekeurd 
 
Bernard: We wensen enkele gadgets uit Onder‐Rood te gebruiken op het fout‐festoren‐
feestje. Zijn deze nog nodig voor andere posten? Chris wil de condooms nog gebruiken 
op de blind date. Welke data moeten we onthouden van de verkiezingen? Er staat een 
overzicht op vtk.ugent.be/verkiezingen. Onthoud zeker maandag 11 mei, de datum van 
het verkiezingsetentje, waar het hele praesidium op uitgenodigd is. Voor slechts € 5 zal 
er à volonté eten en drank te verkrijgen zijn. 
 
Thomas: Hoever  staat het met het  shiftenlijstsysteem? Misschien nog wat achter de 
veren  van  de  Web/ICT‐medewerkers  zitten,  zodat  de  meeste  zaken  nog  afgerond 
worden voor de zomervakantie. 


