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1) Datum volgende PV  
 
PV 8: Zondag 15 februari 2009, aanvang om 20u30  
Aansluitend 2e BegrotingsAV 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
  
 

3) Voorbije activiteiten  
 
Cultuur 
• Clouseau Crescendo 
 
De reden waarom dit afgelast is, werd reeds gecommuniceerd naar het praesidium. Er 
was te weinig opkomst, wellicht door de late datum (laatste vrijdag van het semester). 
Het  concert  zelf  was  ook  nog  niet  uitverkocht,  dus  kaarten  konden  niet  meer 
doorverkocht worden aan de  ingang. Volgend  jaar  zullen we wellicht niet meer naar 
Clouseau gaan. 
 
Externe 
• Stagefair 
 
Er  waren  minder  bedrijven,  wellicht  door  de  economische  crisis.  Toch  waren  er  5 
nieuwe  bedrijven  en  was  iedereen  tevreden  met  de  opkomst  van  de  studenten. 
Minpunt was dat Delaware niet was komen opdagen. 



Feest 
• Champagnegoliarde 
 
Er waren evenveel champagneflessen verkocht als op het galabal zelf. De overschot van 
de champagneflessen zullen wellicht gebruikt worden op een alumnigoliarde. 
 
• Galabal der Ingenieurs 
 
Er was opvallend minder volk. De busdienst  leverde ook weer problemen op. Er mag 
dus niet meer met Muylaert samengewerkt worden. Volgend  jaar misschien beter het 
galabal  in het 2e semester organiseren, Feest heeft dan meer tijd en er zullen wellicht 
ook meer eerstejaarsstudenten afkomen. Een poll op de website kan ons wijzer maken. 
De volledige bespreking van de online enquête komt op volgende PV. Iedereen was bv. 
heel enthousiast over Les Truttes. 
 
• Klaascantus 
 
De  cantussen  blijken  steeds weer  heel  populair  te  zijn. Die  box  die  van  de muur  is 
gevallen, is verwijderd. De getroffen jongen had niets. 
 
• Massacantus XVI 
 
Indien we  nog  vroeger  gegadigden  zouden  beginnen  ronselen,  zouden  er  nog meer 
mensen  afkomen wellicht.   Dit  zou  zeker  voor meer  sfeer  zorgen,  nu waren  er  zo’n 
dertigtal VTK’ers. Best geen 2 cantussen na mekaar leggen dan. 
 
IAESTE 
• Deadline A‐Form 
 
Het B‐form kan vanaf nu ingevuld worden. 23 februari is de deadline om te appliceren. 
Als je mailt naar Kevin kan hij kijken of er nog stages over zijn, moest je je A‐form niet 
ingevuld hebben. 
 
Interne 
• Sinterklaas 
 
Was  een  success,  buiten  het  voorval  met  de  Kar.  Er  werden  heel  veel  koekjes 
uitgedeeld. 
 
Music For Life 
• Dessertenbuffet For Life 
 
Bijna iedereen had een dessert gemaakt en was bijgevolg zeer geslaagd. Alexander was 
het vergeten en zal een tegenprestatie leveren. 



• Jenever For Life 
 
Ging door  in Zwijnaarde. De  totale  actie  heeft ons  €  650 opgebracht  en  is  integraal 
doorgestort naar de actie Students For Life van het FK. Het totale bedrag van Students 
For Life dat werd afgegeven bedroeg ongeveer € 11000.  
 
• Drankautomaat For Life 
 
Er  werd  iets  minder  drank  verkocht  dan  anders,  maar  exacte  cijfers  zijn  nog  niet 
bekend. 
 
Recruitment 
• Architectuur panelgesprek 
 
Er zijn ongeveer 30 studenten op afgekomen en  iedereen was wel tevreden. DLK was 
zelf  tevreden over de  samenwerking, de kosten werden gelijk  verdeeld. Het  is  zeker 
voor herhaling vatbaar. Volgend  jaar misschien beter  in het 2e semester, want archies 
beginnen traditioneel later te zoeken naar een job. Echter op die manier worden ze wel 
benadeeld doordat de burgies reeds weg zijn met de algemene ingenieurjobs. 
 
Sport 
• Zwemmarathon 
 
We zijn als 2e gestrand achter HILOK, maar wel voor VEK en VLK. Er werd een bepaald 
bedrag gestort aan Students For Life. 
 
• IFK Judo & Badminton 
 
Bijna  alle  deelnemers  aan  het  judo  en  badminton  zijn  hoog  geëindigd  in  de 
verschillende categorieën. 
 
• Skireis 
 
De stiptheid van de bussen viel goed mee. De eerste dag ’s avonds was hectisch, gezien 
de  voedselpakketten  per  4  waren  voorzien.  Dit  moet  zeker  bekeken  worden  naar 
volgend jaar. Sportura gaat ervan uit dat mensen die een voedselpakket nemen samen 
zitten,  ze  hebben  immers  geen  lijsten.  Er  werd  regelmatig  een  slag  in  geslagen. 
Volgend jaar zullen ze per 1 verpakt worden, dus dan zal dat probleem er niet meer zijn. 
Dit  werd  afgesproken  met  Bart.  Ook  de  inhoud  van  de  voedselpakketten  was 
ontoereikend. Het bagagedepot was veel te klein, waardoor valiezen op straat werden 
gezet.  Een  beetje  schandalig  gezien  iedereen  hiervoor  betaald  had. We mogen  niet 
vergeten dat het nog altijd  low‐budget  is, dus op zich viel het nog heel goed mee. Bij 
andere organisaties waren er nog veel meer problemen. Die barman die voor de muziek 
zorgde had nooit zin om te werken. De 2e en 3e dag hadden we zelf een après‐ski cd’tje 



opgelegd, de dagen erna wou die kerel geen muziek meer opleggen omdat hij dat niet 
graag hoort. Bart van Sportura zal dat wellicht zien aan de omzet van die dagen en kan 
eventueel  uitgespeeld  worden.  Er moet  zeker  ook  vergeleken  worden met  andere 
kringen  welke  voorwaarden  zij  gekregen  hebben.  De  Yeti‐kaart mag  zeker  ook  ter 
sprake gebracht worden, want er werd vaak mee gesjoemeld. Normaal gezien was de 
après‐ski van 16u tot 16u30 en kon niet verzet worden, tot er naar Bart gebeld werd en 
plots wel alles mogelijk was. Het gebied was vrij klein, volgend  jaar misschien kijken 
voor  een  gebied  zoals  Les  Trois  Vallées  of  Les  Portes  Du  Soleil,  waar  er  ettelijke 
honderden  kilometer  extra  skipistes  zijn. Het  concept  van de  luxechalets wordt best 
niet herhaald. 
 
WVS 
• LaTeX‐les 
 
Er was veel  interesse voor. Reclame werd pas  laat gevoerd, waardoor  studenten niet 
wisten dat   ze de cursus op voorhand moesten bestellen. Misschien kan cursus dit op 
hun  lijsten  zetten,  zodat  dit  het  ganse  jaar  door  kan  besteld worden. Buiten Aud A 
werden  er  die  avond  testen  gevoerd  waardoor  er  veel  lawaai  was.  In  het  vervolg 
misschien vroeger op het jaar. 
 

4) Komende activiteiten  
 
Algemeen 
• Café Plateau + randactiviteit 
 
Als  randactiviteit  komt  er  een  rodeo‐stier.  Er  moet  zo  lang  mogelijk  op  gebleven 
worden, de tijden worden gemeten en de uitslagen zullen op de TV getoond worden. 
De prijs van een pint moet € 0,5 blijven volgens Alexander. Bernard vraagt zich af of er 
geen  verwarmingselementen  zullen  zijn.  Spee  is  daar  ronduit  tegen.  Alles met  gas 
wordt  immers niet  toegelaten. Verplaatsen naar een warmere periode  is uitgesloten, 
want VTK moet zeker  iets doen  in de eerste week. PJ, Viktor en Thomas willen mee 
gaan nieuwjaren bij Spee, Ine en Delfien zullen deze week al eens gaan bemiddelen. 
 
Cultuur 
• Get Ready! 
 
Is overgedragen naar Vice. Het optreden is voor 50 tot 200 man. Het zal doorgaan in het 
Parlement op de dinsdag van de krokusvakantie. De meeste mensen komen dan al naar 
Gent, maar wellicht zal er toch minder volk zijn. Vanaf 23u is er een half uur een DJ‐set 
om op te warmen, dan een optreden van Get Ready! van 45 min en achteraf nog een DJ 
voor een uur. Best 2 mensen aan de deur  zetten om  te  tellen. Zowel Herman als de 
kerel van Get Ready! zagen het zitten. Voorrang geven aan leden zal moeilijk worden, 
gezien  niet  op  voorhand  niet  geweten  is  hoeveel  volk  er  zal  afkomen  en  er  geen 



professionele buitenwippers zullen zijn. Vincent en Tom zullen aan de deur staan. 
 

 1e Stemming: 6 voor ‘iedereen met VTK‐lidkaart’, 11 voor ‘VTK‐leden + vrienden’, 
9  voor  ‘iedereen  toelaten  +  affiche  “privé‐feestje”  uithangen’, 
 ‘iedereen met VTK‐lidkaart’ af 

 2e Stemming: 15 voor  ‘VTK‐leden + vrienden’    ‘VTK‐leden + vrienden’ worden 
toegelaten 

 
• Barcelona‐reis 
 
We  gaan  met  14  mensen.  Er  kan  nog  steeds  ingeschreven  worden,  maar  het 
prijsverschil van het vliegtuigticket moet zelf betaald worden. Onder de 10 zou het niet 
doorgegaan  zijn, boven de 10 wel, dus er wordt wel degelijk gegaan. Er  zal ook nog 
extra  reclame gevoerd worden. Er waren wel problemen bij het betalen, gezien met 
verschillende  kaarten moest  betaald worden. Daarom  nog  eens  een  oproep  om  een 
Visa‐kaart voor VTK aan te vragen. Een Visa‐kaart komt echter op naam van  iemand, 
die dan  verantwoordelijk  is. Penning  zal nog eens  checken wat precies de kosten en 
voorwaarden zijn. 
 
Feest 
• Arctic Party 
 
Deze gaat door volgende week donderdag. Elk heeft 6  leden‐kaarten en 4 niet‐leden‐
kaarten gekregen. Indien je er tekort hebt, vraag er zeker bij aan Feest. Die week zijn er 
3 Vooruit‐fuiven, dus we gaan zeker ons best moeten doen om voldoende reclame te 
maken,  zodat  iedereen  in Gent weet dat de pinten  aan  €  1  zullen  zijn  en dat wij de 
goedkoopste  inkom  hebben.  Plak  zeker  voldoende  affiches  per  bord. De  plakregels 
zullen op de wiki geplaatst worden. Er komt deze week ook nog een shiftenlijst voor de 
avond zelf. Het praesidiumlid dat het grootst aantal kaarten verkoopt, krijgt een  fles 
champagne. De drankregeling voor het praesidium en medewerkers zal hetzelfde zijn 
als op de openingsfuif. 
 
Recruitment 
• Job Fair 
 
De shiftenlijst zal nog rondgestuurd worden. 
 



5) Algemeen 
 
Zwanezang/Firnale 
• Samenstelling comité 
 
Yuri,  Alexander,  Bernard  (allebei  voor  cantus),  Viktor,  Willem,  Petra,  (Sven,  PJ), 
Thomas,  Hannes,  Yoo  Na  en  Annelies  stellen  zich  kandidaat  om  in  het  comité  te 
zetelen. Thomas  stelt  zich  als  enigste  kandidaat  om  de  rol  van  president  op  zich  te 
nemen. Onder luid gejuich van het volk bestijgt hij zijn troon. 
 
Half‐Time 
• Activiteiten 
 
Lorenzo  is hier al voor aan het kijken. Derdejaars zouden hier beter wat spoed achter 
steken indien ze nog een deftige Half‐Time willen. VTK zal hen enkel budget toekennen 
nadat ze hun plannen toegelicht hebben. Half‐Timers zullen verder € 1 korting krijgen 
op de Arctic Party. 
 

6) Varia 
 
PJ: 
‐ Volgende week  komt  er  terug  een  ‘op  de  koffie  bij  de  praeses’. Koekjesverzoeken 
kunnen doorgemaild worden. Waarschijnlijk zal iedereen apart uitgenodigd worden. 
‐ Nu donderdag is er het eerste praesidiumetentje, rond 18u30 verzamelen wellicht. Een 
e‐mail volgt nog. Vul de doodle zeker nog in indien je geen eten wil mislopen. 
 
Interne:  
‐ Wil iemand aankondigen de eerste 3 uur op dinsdag bij de 2e jaars archies? Cultuur zal 
de contactgegevens van een archie doorspelen. 
‐ Zaterdag 7 & 14 maart zijn de infodagen, dus gelieve die data al vrij te houden, want er 
zal weer veel hulp nodig zijn. 
‐ Voor carnaval zouden we de praeses als clown willen verkleden. 
 
Willem: 
Hoet zit het met de VTK‐T‐shirts? De VTK‐polo’s komen er deze week nog. De T‐shirts 
zal PJ ook eens voor kijken en zullen er wellicht tegen het einde van het jaar komen. 
 
Bernard: 
De pompbak  in onderrood  is maar half hersteld. Dit  levert miserie  telkens er geplakt 
wordt. Chris heeft dat  al begroot  en wil dat  echt doen. Hij moet hier dringend  voor 
kijken. Desnoods zoeken we een loodgieter. 
 



Bram: 
Waar  gaat  het  VTK‐weekend  door?  Voor  aan  de  zee  moet  2  jaar  op  voorhand 
gereserveerd worden, dus eventueel kunnen we nu al reserveren voor binnen 2 jaar. Dit 
jaar zal het weer in Hoogland worden in Lokeren. 


