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1) Datum volgende PV  
 
PV6: Zondag 30 november 2008, aanvang om 21u 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
  
 

3) Voorbije activiteiten  
 
BEST 
• Chocoladegoliarde 
 
Recruitment geeft een korte  toelichting  i.v.m. Peterman. We hebben nog een 40‐tal 
flessen  van  een  totaal  van  60  over  van  Peterman.  Het  is  belangrijk  dat  we  weten 
wanneer er daarvan flessen gebruikt worden. 
Feest:  We  mogen  maar  3  maal  per  jaar  eigen  drank  schenken  in  Het  Parlement, 
waarvan BEST en IAESTE er dus al elk één hebben gehad. 
 
Cultuur 
• Cultuur Kick‐Off 
 
We  zaten  mooi  op  de  voorziene  begroting  en  iedereen  was  enthousiast.  De 
stroomvoorziening van cursus was uitgevallen door alle frietpotten op één stopcontact 



aan te sluiten. In het vervolg zulke scenario’s zeker vermijden en dergelijke gevallen ook 
meteen melden, zodat cursus niet voor verrassingen komt te staan de volgende dag. 
 
• Milk Inc 
 
De bus was een uur te  laat, waardoor pas toegekomen werd tijdens het eerste  liedje, 
maar volgens busmaatschappij Muylaert was dit niet hun schuld. Het voorval werd wel 
gemeld.  In  het  vervolg  zeker  geld  terugvragen,  want  zoiets  kan  niet.  Kleine 
probleempjes  kunnen  we  wel  aanvaarden,  gezien  ze  toch  goedkoper  zijn  dan  de 
concurrentie. 
 
Externe 
• Ingenieurs Zonder Grenzen 
 
Chris  heeft  zo  goed  als  alles  zelf moeten  organiseren  en  is  niet  tevreden  over  de 
samenwerking met  jKVIV.  Dit  werd  ook  zo  naar  hen  gecommuniceerd.  Uiteindelijk 
waren er 40 aanwezigen, wat op zich wel een mooi aantal is. 
 
Feest 
• Openingscantus 
 
Deze is goed verlopen, op een klein incidentje na. 
 
• Nacht van de Ski 
 
Heel veel sfeer. De foto’s kunnen bewijzen dat het een heel geslaagde avond was. 
 
• Voordoop 
 
Dit jaar laten 48 schachten zich dopen i.p.v. 24 schachten vorig jaar, dus wellicht gaan 
we  het  budget  overschrijden.  Even  herhalen  dat  de  doopmeesters  moeten  op  de 
hoogte gebracht worden van alle opdrachten, zodat ze kunnen  ingrijpen bij nutteloze 
opdrachten.  Er was een incident met 2 meesters die om 19u al in het park waren en de 
schachten 4  rondjes  rond het park hebben  laten  lopen op hun knieën. Zij kregen een 
verbod op de voordoop. 
 
IAESTE 
• Away Day 
 
De  opkomst  was  maar  lauw.  Misschien  is  de  onderlinge  communicatie  te  laat 
begonnen. Voor externe  is er misschien 2 man geweest, er waren amper 3e en 4ejaars 
aanwezig in de Plateau. Naar volgend jaar toe misschien een ander concept uitwerken 
of  Externe  daar  niet  meer  bij  betrekken.  Er  was  op  die  dag  geen  les  voor  de 
hoofddoelgroep, zijnde vooral 2ejaars, of toch niet in aud A. 



• JUMP 
 
Is doorgegaan in Banja Luka (Bosnië & Herzegovina). Het bleek heel interessant voor de 
2 die mee waren. 
 
• BBQ Outgoing Trainees 
 
We mochten 20 man verwelkomen. Deze BBQ  is doorgegaan  in Het Parlement, met 
een serieuze korting dankzij Feest. Van die outgoing trainees zitten er nu een stuk of 
zes in de Board van IAESTE. 
 
• IAESTE Goliarde 
 
Er werden een stuk of 600 cocktails verkocht en er werd volledig breakeven gedraaid. 
Veel cocktails werden weggegeven met het spelletje. 
 
• Info Jobraising 
 
Praktisch  niemand  op  afgekomen,  in  het  vervolg  zal  dit  concept  anders  moeten 
aangepakt worden. 
 
Praeses & Vice 
• Bubbels 
 
We hebben de namen van ongeveer 62% van de opgedaagde studenten kunnen raden. 
In totaal zijn er ongeveer 100 mensen gepasseerd. 
 
Recruitment 
• Recruiment Kick‐Off 
 
De avond is goed verlopen. Van bedrijven uit werd enkel geklaagd over de kwaliteit van 
de micro’s. Dit  is een wederkerend probleem, dus naar  volgend  jaar  toe  zal hierover 
goed moeten  gecommuniceerd  worden.  Zeker  niet  voor  de  goedkoopste  oplossing 
gaan, wel voor kwaliteit. 
 
• Infoavond CV schrijven 
 
Er kwam heel veel volk opdagen. 
 
• Feedbacksessie 
 
In totaal waren 80 plaatsen van de 100 bezet. 
 



• Lasershootingevent 
 
Op het laatste moment hebben nog een aantal studenten afgezegd.  
 
• Panelgesprek ‘niet‐technische ingenieur’ 
 
Slechts 20 studenten waren aanwezig, terwijl er 100 man verwacht werd. Misschien was 
dit omdat de dag erna de feedbacksessie gepland was, wat op zich iets aantrekkelijker 
is. Er zijn verder ook veel andere bedrijfspresentaties voor laatstejaars. Er zou beter ook 
meer  op  derde‐  en  vierdejaars  gemikt worden  bij  de  promotie  voor  dit  event.  Er  is 
alleszins niet het gevoel dat laatstejaars gespamd worden door recruitment. 
 
Sport 
• Sport Kick‐Off 
 
Dit  is  niet  gelopen  zoals  we  wilden.  Het  weer  viel  tegen  en  de  zorbing  is  niet 
doorgegaan. Het bedrijf was vooraf op de hoogte gebracht van het feit dat de Lijnbus 
nog moest passeren, toch lukte het niet om de kabels vast te maken aan de andere kant 
van het straat. Ze hebben vlug andere attracties gehaald en er zijn nog veel positieve 
reacties gekomen. Er zal nog wel iets van de prijs afgedaan worden. 
 
• Paintball 
 
Een  gigantisch  succes,  alle  plaatsen  werden  in  één  dag  ingevuld.  In  de  toekomst 
misschien prijs iets hoger leggen. Iedereen vond het zeer positief, cfr. de ratings. Chris 
vindt niet dat prijs hoger moet. Er werd €15 betaald per deelnemer,  in  totaal werd er 
€10 per persoon toegestoken door VTK. 
 
• Sportweek veldvoetbal/basketbal/minivoetbal 
 
Telkens veel opkomst. Ook veel eerstejaars, wat toch het doelpubliek is, om zo nieuwe 
talenten te ontdekken. 
 
• (Jenever)lopen rond de Watersportbaan 
 
Gemiddeld dagen  er  zo  een  15  à  20‐tal deelnemers op  voor  het  lopen. Vorige week 
waren dit er een 45‐tal door de lokroep van de jenever, waaronder enkelen die we nog 
nooit gezien hadden. 
 
Vice 
• MW Infomoment 
 
Slechts  3  aanwezigen,  maar  2  daarvan  zijn  Feestmedewerker  geworden.  Voor  de 
tweedejaars was er nog  les bezig. Volgend  jaar misschien gewoon aankondigen  in het 



auditorium i.p.v. zo’n infomoment te organiseren. Tenslotte beter 3 gemotiveerde dan 
weinig enthousiaste mensen. 
 
 

4) Komende activiteiten  
 
BEST 
• beRICHER 
 
Gaat  door  van  16  tot  23  november  in  Lokeren.  Dit  is  een  interne  training  rond 
fundraising met 20 internationale BESTies en 5 trainers. Elk jaar wordt dit in een ander 
land georganiseerd. Gent  verzorgt de ontvangst en de  logistiek. Opmerkingen  i.v.m. 
Hoogland zijn altijd welkom van Interne. 
 
Cultuur 
• Quiz 
 
Gaat door aanstaande dinsdag. Er zijn nog  shiftjes.  Iedereen op  tijd  zijn graag, dit  is 
belangrijk voor een vlot verloop van de avond. Alle schachten moeten  in wit hemd en 
zwarte broek zijn. 
 
• Pokertoernooi 
 
Graag de meningen  i.v.m. de speelwijze, want we willen niet dat  iemand al na 10 min. 
eruit ligt. Belangrijkste is dat iedereen zoveel mogelijk speelt, bv. 3 ronden van 30min. 
en op het einde telkens een rangschikking maken. Rebuy is op zich geen slecht concept. 
Best  eens  luisteren naar mensen die  al wat ervaring hebben  zodat het professioneel 
overkomt.  Iedereen met  relevante  opmerkingen,  gelieve  cultuur  te  contacteren.  Zij 
zullen nog mailen. 
 
• VTK‐Ster 
 
Tot nu toe werden nog geen inschrijvingen ontvangen. Vanaf volgende week zullen ook 
posters opgehangen worden en aankondigingen verzorgd worden. Als er binnen dit en 
2  weken  nog  geen  inschrijvingen  zijn,  zal  het  een  karaoke‐avond  worden.  Volgens 
Alexander  zijn  veel  burgies  te  introvert  om  zich  voor  een  publiek  te  geven  zonder 
garantie  op  succes.  Volgens  Bernard  is  de  enige manier  om mensen  te  overtuigen 
hieraan zotte prijzen te hangen. Er zijn in se weinig artistieke burgies, maar in principe 
zijn er maar 8 nodig. 
 



Feest 
• Doop + doopcantus 
 
Voor  commilitones  is  dit  niet  gratis,  voor  schachten wel.  Volgende week woensdag 
gaat de doopcantus door vanaf 20u in de Frontline. 
 
IAESTE 
• Infoavond + International Evening 
 
Volgende week dinsdagavond  is er een  infoavond  i.v.m.  IAESTE  stages, hoe  je moet 
appliceren en dergelijke. Je kunt daar ook  luisteren naar  trainees die op buitenlandse 
stage geweest zijn. 
 
Interne 
• Halloween 
 
De  hal  zal  aangekleed  worden.  Mensen  die  nog  gerief  hebben, mogen  dat  gerust 
meebrengen. Het concept is, als je iemand kan doen verschieten terwijl Interne het ziet, 
krijg je een zakje snoepen. Sven zal dit nog eens aanvragen bij de decaan. 
 
Sport 
• IFT 
 
Gaat door van 15u45  tot 23‐24u. De  sporten  zijn: basketbal, veldvoetbal,  tafeltennis, 
volleybal, veldlopen, zwemmen en ook nog een praesidiumkamp. Het  is altijd  leuk als 
er  mensen  van  het  praesidium  komen  aanmoedigen.  Voor  sport  is  dit  een  grote 
activiteit  en  iedereen  wil  dat  het  praesidium  zijn  kop  eens  toont  op  zijn  activiteit. 
Niemand  is  verplicht  en  er  zijn  veel  activiteiten,  maar  hier  zijn  alle  wedstrijden 
gebundeld op één dag. Om 23u zijn er nog gratis vaten van het GUSB wegens het 75‐
jaar bestaan. 
 
• Bierbowling 
 
Op donderdag 27 november gepland. De prijs bedraagt   €10  voor  leden en €20  voor 
niet‐leden. Er wordt aan 3 liter gerekend per man. 
 
• Zesdaagse van Gent 
 
Er werden  tickets gekocht voor 20 man voor €10  i.p.v. €16. Het betreft  combitickets 
met plaatsen aan de zijkant en ook op het middenplein. Helaas op dezelfde dag als de 
cantus, nl. dinsdag 18 november, maar kon niet anders. 
 



• Inschrijvingen skireis 
 
In  totaal  zijn  er  4  luxechalets  voor  de  eerste  40  ingeschrevenen,  met  sauna  en 
zwembad. De inschrijvingen zullen opengesteld worden vanaf woensdag.  
 
Vice 
• Stripbib 
 
Sinds vorige week is deze terug open op dinsdag van 13u tot 14u15. Peter Trappeniers 
houdt deze open. Indien er nog MW zouden zijn, kan de stripbib vaker open gehouden 
worden. 
 

5) Algemeen  
 
Algemeen 
• Muziek PC 
 
Web/ICT  zou  hiervoor  een  2e  hands  laptop willen  aanschaffen. Dit  kan  gerust  in  het 
budget passen. Mathias kan via zijn vader wellicht goedkoop aan een  laptop geraken. 
Voorlopig kan de desktop computer gebruikt worden. 
 
• Verjaardagen op TV 
 
Op  de  Away  Day  had  een  archie  het  idee  om  de  verjaardagen  op  de  TV  te  laten 
verschijnen. Het kan wellicht wel automatisch, voorlopig heeft Web hier echter geen 
tijd voor. Er zal voor gekeken worden. Indien Interne dit manueel moet doen, heeft het 
weinig zin. 
 
• Music For Life 
 
Het  FK  wil  een  actie  opzetten,  maar  wij  kunnen  dat  wellicht  beter.  We  kunnen 
eventueel acties ondersteunen door bv. het bedrag  te verdubbelen ofwel kunnen we 
een eigen actie opzetten. 
 

 Stemming: 16 voor eigen actie, 8 voor steunen van andere acties, 2 onthoudingen 
 eigen actie 

 
Werkgroep:  Yuri,  Stef,  Willem,  Delfien    ICT  zorgt  voor  een  e‐mailadres 
musicforlife@vtk.ugent.be 
 



BEST 
• Medewerkersaccounts 
 
In het verleden waren enkel de BESTies die in de board zaten of events organiseerden 
officieel VTK‐medewerker, om geen misbruik  te maken van gratis  toegang op  fuiven 
e.d.    Probleem  is  dat  er  dit  jaar  MW  zijn  die  heel  enthousiast  zijn, maar  niet  tot 
bovenstaande  categorieën behoren.   Er  zijn al een  12‐tal mensen die al een account 
hebben, het betreft nog een extra 6 à 7 mensen.  
Op drukke uren zijn er al bijna geen PC’s meer beschikbaar en met nog extra BESTies 
wordt het nog veel moeilijker. Op zich kan er altijd wel ingelogd worden op de account 
van  een boardmember  indien nodig. Dit wordt  echter  afgeraden, want  zo neemt de 
zichtbaarheid af van wie er  juist  in VTK gezeten heeft. Conclusie, er zijn niet genoeg 
PC’s om  toe  te  staan extra accounts  te maken. Misschien kunnen we enkel  toegang 
toelaten tot één welbepaalde PC. 
 
Cursus 
• Verhoging niet‐lidprijs cursussen 
 
I.p.v. 10% zouden we 20% meerprijs willen vragen aan niet‐leden. Bedoeling is om nog 
meer leden aan te trekken en de mentaliteit te wijzigen. Velen beweren immers dat er 
amper verschil is tussen beide prijzen. Dit zou ingaan vanaf 2e semester. 
 

 Stemming: 18 voor   goedgekeurd 
 
Feest 
• Het Parlement 
 
Het grootste probleem  is de mensen die buiten het café staan op de straat en  lawaai 
staan te maken. Er zijn op zich geen problemen met nachtlawaai, het is enkel zo dat er 
mensen  op  de  straat  staan.  Gezien  Herman  nooit  een  vergunning  kan  voorleggen, 
worden de mensen buitengewerkt om 1u. Feest heeft 10 dagen gegeven aan Herman 
om alles in orde te brengen, dus de deadline ligt op komende woensdag. 
 
IAESTE 
• SID: VTK sponsoring 
 
Dit wordt geregeld met Penning. 
 
Penning 
• Nieuwe automaat + opvulweken 
 
De nieuwe automaat  is deze week aangekomen. De oude automaat bleek niet meer 
herstelbaar. Voorstel  is  om  de mensen  van  de  kuisweken  ook  de  automaat  te  laten 
opvullen.  Penning belooft eerst een MW te zoeken. 



• Nieuw boekhoudsysteem 
 
Eens dit online staat, zal een mail gestuurd worden met de nieuwe richtlijnen. 
 
Vice 
• Medewerkers 
 
Feest 
 
Pieter 
Sander 
 
Cultuur 
 
Jessie 
Yumi 
 
Vice 
 
Peter 
 
Pers 
 
Thomas 
Lennert 
 
Web/ICT 
 
Gertjan 
 
FRiS 
 
Sara 
 
Recruitment 
 
Charlotte 
Mayté 
 
Sport 
 
Judith 
 
IAESTE 



Toon 
Evert 
Pieter 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 

6) Varia 
 
Thomas:  
‐  Hoe  staat  het  met  de  praesidiumpolo’s?  De modelmaten  laten  blijkbaar  op  zich 
wachten. De medewerkerspolo’s zullen T‐shirts worden, want de basisprijs van polo’s 
ligt veel te hoog. 
‐ Gelieve voor een optimale werking van de werkgroep Statistics  iedereen het aantal 
deelnemers van zijn activiteiten in te vullen op de admin. 
 
Kevin:  
De zichtbaarheid van IAESTE op de website kan in feite beter, bv. door middel van een 
apart logo in de groene balk op de linkerkant. Dit zal de site enkel lelijker maken en zo 
zullen ook BEST, Recruitment… dit willen. 
 
PJ: 
‐  Iedereen  is uitgenodigd op het Galabal  van VTK Leuven op 21 november. Dit gaat 
door in Geetbets, voorbij Leuven ergens in Limburg. Normaal gezien zal er met een bus 
gegaan worden. 
‐  In  het  vervolg  graag  wat meer  serene  discussies.  Tenslotte  blijven  we  één  grote 
vriendengroep. Gelieve ook wat verdraagzaam te zijn naar de rest toe. Niemand komt 
expres te laat en we blijven toch nog altijd allemaal vrijwilligers. 
 
Stef: 
De Onderwijsevaluatie moet zeker door iedereen ingevuld worden!!! 
 
Bernard: 
Een  idee voor de Music For Life actie: de praeses neemt plaats op een stoeltje boven 
een  bad  en  voor  €1  kan  iemand  hem met  een welgemikte worp  in  het water  doen 
belanden. 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 


