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1) Datum volgende PV  
 

PV 9: Zondag 15 maart 2009, aanvang om 21u 

 

2) Mededeling van de voorzitter  

  

De koffie op de praeses wordt verplaatst naar volgende week, gezien de vele 

activiteiten deze week. 

 

3) Voorbije activiteiten  

 

Algemeen 

• Café Plateau + rodeo-stier 

 

De stier heeft het begeven het laatste uur. Vrijdag is de scanner van cursus gebruikt, die 

moet zo vlug mogelijk terug. 

 

Feest 

• Après-Ski goliarde 

 

Er was wel een feestje. Het vat is pas laat gegeven, omdat we het niet altijd op 

hetzelfde uur willen geven, maar ook moesten we wachten tot als er genoeg glazen 

waren achter de toog en tot een ander vat leeg was. De vraag aan het praesidium om 



ook wat glazen op te halen indien je ziet dat het heel druk is. 

 

4) Komende activiteiten  

 

BEST 

• Winter Course 

 

Vrijdag begint de Winter Course. Als er iets fout loopt, bel ons gerust, maar ontzie ons 

een beetje, want het wordt een stresserende week. Als iemand de Kar nodig heeft, bel 

gerust naar Thijs om af te spreken. Op donderdag is er de cantus in de Frontline. 

Iedereen die zin heeft, wees welkom. 

 

Cultuur 

• Comedy Week 

 

Twee avonden film en 1 stand-up comedian Bert Gabriëls. Meer  uitleg staat ook op de 

site. Feest gaat proberen de cantus van 3 maart te verplaatsen naar 10 maart, indien dat 

niet zou lukken blijft het op 3 maart. 

 

Externe 

• jKVIV – spreken voor publiek 

 

Gaat door donderdag in lokaal Oehoe in de faculteit Bio-ingenieur, aansluitend een 

receptie. 

 

Feest 

• Arctic Party 

 

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij op de shiftenlijst. Van het praesidium wordt 

verwacht dat ze elk 2 shiften vervullen. Wie nog kaarten nodig heeft, laat maar weten. 

Tegen woensdagavond moet iedereen online ingevuld hebben hoeveel kaarten 

verkocht zijn, om te kunnen inschatten hoeveel kaarten er nog aan de deur kunnen 

verkocht worden. 

 

• Thema-goliarde 

 

Feest wil i.p.v. te lopen rond de watersportbaan voor een partybus zorgen en dan in 

sportkledij rond de watersportbaan rijden. 

 



FRiS 

• Onderwijsevaluatie 2e semester 

 

Binnenkort gaat die weer van start. Eén maal per week zal jenever uitgedeeld worden 

aan degenen die ze al ingevuld hebben, om zo meer aandacht te trekken tijdens de 

evaluatie. Bedoeling is weer om de 50% te halen. 

 

Recruitment 

• Job Fair 

 

De shiftenlijst is nog niet volledig ingevuld. Iedereen moet zeker eens nalezen wat 

precies van hem/haar verwacht wordt, want medewerkers zullen dit ook komen vragen. 

Wees steeds extra vriendelijk tegen de bedrijven als ze iets vragen, zodat ze volgend 

jaar zeker terugkomen. 

 

• Solli-2-daagse 

 

Gaat door op 3 en 4 maart in de Torrepoort. Bedrijven staan ook op de JF en studenten 

kunnen zich daar ook inschrijven om zo de drempel te verkleinen. 

 

Sport 

• 12-urenloop 

 

Van 11u30 tot 23u30 op 4 maart. Ondertussen zijn we al begonnen met de trainingen 

van het Speedteam. De trainingen gaan iedere woensdag door op 19u. Ondanks het 

slechte weer is er toch 14 man komen opdagen. We verwachten dus veel lopers. 

Alexander vraagt aan sport om te checken of moet vastgehouden worden aan die 

tenten of dat bv. iets kan gedaan worden met een partybus. 

 

5) Algemeen 
 

Algemeen 

• Samenstellling verkiezingscomité 

 

De verkiezingen vinden plaatsen in de 1e week na de paasvakantie, die al redelijk laat 

valt. Het comité bestaat uit: PJ, Lieselot, Viktor, Delfien & Thomas. 

 

Logistiek 

• Kuisweken 

 

Deze worden terug ingevoerd. Mensen die 2x opgekuist hebben in het 1e semester 

zullen nu gespaard worden. Vanaf deze week wordt die terug ingevoerd. Stef en 

Pieterjan nemen de komende week voor hun rekening. 



6) Varia 

 

Delfien: Warme oproep om 3.15 zo vlug mogelijk op te kuisen, want de muizen leven 

zich uit.  

 

Thijs: Laatstejaars kunnen op best.eu.org zich inschrijven op een mailinglist voor 

interessante info qua jobaanbiedingen en programma’s. 

 

Lieselot: De Plateau staat niet meer in de lijst van het lokalenverhuur. Best eens bellen 

om dit aan te passen. 

 

Anne: Donderdag om 16u op de koffie bij Spee. Gaan mee: Pieterjan, Viktor, Thomas, 

Chris, Anne. 


