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Te laat (verwittigd): Matthias, Isa, Willem 

Te laat:  

Afwezig (verwittigd): Pieter Haegeman, Lucas Derveaux, Jens-Joris,  

Afwezig niet verwittigd:   

GSM:  

1)Datum volgende PV en AV 

PV4: Zondag 1 oktober 2017 

2)Mededeling van de voorzitter 

3)Regels en afspraken 

4)Posten 

● Vice:  
- Activiteiten op FK-kalender 

De activiteiten die op onze site geplaatst worden komen automatisch op de FK kalender. 
Als een activiteit om 1 of andere reden niet op de site komt, geef je deze best door aan de vice zodat we in 
orde zijn voor verzekeringen en dergelijke... 

- 5/10 -> medewerkers infomoment 
Maak hier gerust andere mensen voor warm. 

- 5/10 -> International buddy evening 
Het gaat over een nieuw idee van VTK, IAESTE en BEST om samen mee de band te smeden met nieuwe 
internationale studenten. Hiervoor zouden we 10 personenen uit elk deel nodig hebben om te helpen op de 
avond zelf. De activiteit zo een soort bingo spel zijn met cava en hapjes dat doorgaat in de archi zolder van 
20u tot 22u. 
Helpers van VTK: 

● Nico 
● Celine 
● Flaure 
● Isolde 
● Isa 
● Ann-Sofie 
● Matthias 
● Laura 
● Yentl 
● Edward 

Vice zal nog een mail sturen met verdere informatie. 
● Feest 

- Openingsgoliarde 25-9 
Niet zo veel speciaal, om 22u geven we een gratis vat en om 24u geven we nog een gratis vat. 
Alle 1ste jaars krijgen ook een gratis cornet. 

- Openingsfuif 17-10 



Zou iedereen het evenement zoveel mogelijk willen delen en zijn omslagfoto in de banner willen 
veranderen. Voor het bestand zie mail. Het gaat door in de vooruit.  
De shiften voor de voorbereiding (affiches plakken en tickets verkopen) staan open dus graag iedereen 
proberen om deze zoveel mogelijk te proberen invullen. 

- Galabal 17-11 
De line up is af en het facebook evenement is geupdated. 
Ook hier vragen we dat iedereen zoveel mogelijk vrienden uitnodigd. 
Het best is om een lijst te maken op facebook van vrienden die meestal geïnteresseerd zouden kunnen zijn 
in evenementen en die telkens uit te nodigen. 
Dates mogen gratis mee komen (wel maximum 1 date per persoon). 
Je krijgt bonnetjes voor de shiften die gedaan worden. 

● Schachtentemmer 
- Openingscantus 26/09 

Er zijn al 103 inschrijvingen voor de cantus dus we gaan geen externe kringen toelaten. We gaan proberen 
het vaten record te breken. Ook zal dan de cantor verkiezing gehouden worden. 

- Doop 
We hebben een doopcomité opgesteld die de doop mee gaan helpen organiseren. Dit zijn:  
Leonie buysse, Hannes Vercauteren en Jules Claeys. 
Iedereen mag nog steeds mensen proberen overtuigen om zich in te schrijven. 
Voor de praktische zaken zal er nog een mail volgen. 
Komende dinsdag is er nog een doop vergadering (vlak voor de cantus in delta) waarop we de 
groepsopdracht en dergelijke zullen bespreken. 

- Initiatiedopen 
Deze blijven grotendeels dezelfde van vorig jaar. Wat wel zou veranderen is dat we nu de kristalijn volledig 
gaan afhuren met een bar en DJ. (wel niet zoals een schaatsfuif) 
We gaan ook 2 keer paintballen om meer mensen te kunnen laten deelnemen. 
Het systeem van PeMe groepjes zou ook een beetje aangepast worden. Voor de peters en meters zouden 
we eerst groepjes maken met gedoopten dan later deze pas aanvullen met niet gedoopten zodat er overal 
zeker gedoopten bijzitten. 
 

● Interne 
- Voorbij:  

- Bach Launch (18/09-20/09) 
Het was tof. 
Het was een tof stadsspel. 
We zijn wel het clublied vergeten aanleren maar normaal zat het tussen de opdrachtjes van het spel. 
 

- Komend:  
- Onthaaldag (22/09) 

De shiften zitten mooi vol. 
We gaan de 1ste jaars verwelkomen in Gent en bij VTK. 
Samen met cultuur, feest en sport doen we ‘s namiddags een stadsspel/wandeling met ongeveer 20 min 
per stop. 
Wie betaalt er de pintjes van in Delta? Interne 
Probeer wel telkens te wachten tot iedereen er is vooraleer je aan een uitleg van een bepaalde locatie 
begint. Normaal komen er 3 groepen in de voormiddag en 4 groepen in de namiddag. 
 

- Kick-Off Zwijnaarde (28/09) 
Dit gaat door de 1ste donderdag van het semester. 
Er zullen braadworsten en volksspelen zijn. 
Het gaat door van 11u tot 15u. 
Ze moeten wel hun lidkaarten verlengen om een braadworst te krijgen. 
 

- Infoavond Eerstejaars (28/09) 



Dit gaat door ‘s avonds om 19u en is in de plaats van de PeMe avond van vroeger. De bedoeling is om 
beetje te praten over wiba, initiatie doop en dergelijke. 
Daarna wordt er naar delta gegaan. Hier hadden we graag ook wat praesidium aanwezig gehad om te 
socializen met de eerstejaars. 
Dit is dus zonder groepjes te vormen (niet zoals vroeger met de PeMe avond). 
Ook wordt er nog gevraagd aan 2de jaars om in delta te zijn aangezien het voor hen recenter is. 
Dit wordt nog in de facebook groep gepost. 
Ter informatie, de Manna zit niet meer bij interne maar bij pers. 
 

● Cultuur 
- Citytrip Londen 

De inschrijvingen hiervoor gaan maandag open. 
Het is zeker tof als iedereen zou meegaan. 
De totale prijs zou 125 euro per persoon zijn. 
Dit zou doorgaan van 3 tot 5 november. 
McDonalds bezoek, ontbijt, vervoer, en dergelijk zit reeds in de prijs. 
De laatste avond wordt er naar een comedy night gegaan. Dit is 12 euro en dit is niet inbegrepen in de 
totaalprijs. Dus als je dit ook zou willen doen stuur je dat op voorhand via mail door naar Cultuur. 
We gaan naar daar met de bus. We moeten wel zorgen dat we deze bus vol krijgen anders zal het een stuk 
duurder zijn. 
  

● PR 
- Fluotopics 

Dit is het bijlesbureau van Michiel Haegeman. 
Ik heb met Michiel samen gezeten.  
Hij wil graag studenten als leerkracht voor zijn bijlessen. 
Hij vraagt om iets in het civielke daarover te mogen zetten. 
In ruil zouden VTK leden korting krijgen als ze bijles nodig hebben. 28 euro ipv 25 euro per uur. 
Het is wel nogal beperkt van doelgroep dus daarom zouden we het wel toelaten op facebook maar 
misschien niet in het civielke. 
Dit laatste werd goedgekeurd via stemming (maw. wel op facebook, niet in het civielke) 
 

● C&D 
- Algemene uitleg activiteiten C&D 

Het 1ste semester zou minder gericht zijn op recruiting events maar meer op kennismaking met 
verschillende sectoren. We beginnen dus met de orientation day waar we een panel gesprek hebben met 
verschillende bedrijfsleiders. 
Daarna houden we voor elke sector een sector day. 
Tussendoor organiseren we ook een development day om te leren solliciteren en dergelijke. 
Op het einde van het semester is er ook nog de internship fair. 
In het 2de semester hebben we dan de jobfair. 
We richten ons vooral op 2de masters maar ook anderen zijn uiteraard welkom. 

● Delta 
- SKO 

Overdag staat Delta met een standje van 12 tot 18u op het plein. 
Dit is een stand samen met het FK. 
Het zou een foto booth zijn waar we reclame maken voor Delta en voor het FK. 
Daarna is het feest in Delta. 
We doen alle 3 de verdiepen open om te feesten vanaf 21u. 
Er staan veel shiften online want we hebben veel volk nodig op de piekmomenten om oa. mensen buiten te 
houden aan de deur. Het zou leuk zijn als mensen van het praesidium dat zouden zien zitten om daar te 
helpen. Een beetje flexibel zijn is wel vereist aangezien de drukte moeilijk in te schatten is. 
Zijn er mensen die cho zijn? 

● Nico 



● Jules 
● Cedric C 
● Benjamin 
● Michiel 
● Genoeg mensen cho 

In de lounge zetten we een mobiele tap voor bier en ook de shot van de week zal daar beschikbaar zijn, 
wel geen frisdrank. 
Is het plan om ook nog shiften open te zetten voor op het plein zelf? Normaal gingen we dit zelf doen met 
FK maar misschien maken we er nog een klein shiften lijstje voor. 
Ook komt er nog een opbouw shift om alles klaar te kunnen zetten. 
Naar het schijnt zou er ook een bierleiding zijn die naar de lounge loopt, voor de toekomst zeker eens 
checken. 
 
Op 25 oktober is er weer een workshop rond conflict hantering. 
Hier kunnen 20 mensen aan deelnemen, dit is zeker interessant voor mensen met redelijk wat event 
activiteiten. 
 
Bedankt iedereen voor de klusjes van deze zomer, er is goed werk geleverd. 
 

● IAESTE 
- Activiteiten voorbije zomer 

Het was een goed gevulde zomer maar ik was er spijtig genoeg wel zelf niet bij. 
We hadden gemiddeld 2 events per week, voornamelijk activiteiten rond elkaar leren appreciëren. 
We hadden ook enkele weekends oa. ons feestweekend, daar zijn we veel gaan zwemmen. 
We hebben ook geprobeerd om het lopen rond de watersportbaan door te trekken in de zomer maar dat 
was niet echt een groot succes.  
 

- Teambuildingweekend 
We hebben sinds kort enorm veel nieuwe leden aangetrokken. 
We zijn van 17 naar 38 leden gegaan wat zeer goed is voor de organisatie. 
Op ons teambuildingsweekend zijn dus enkele workshops gepland om zo elkaar beter te leren kennen. 
Daarvoor is de kar dus ook komend weekend gereserveerd. 
 

- IAESTE Gent; wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? 
Wij proberen eigenlijk stages hier in België te regelen. Het eerste semester zijn wij dus enorm veel bezig 
met te bellen naar bedrijven en te informeren naar stages. 
In januari wisselen we dan deze stages 1 tegen 1 uit met stages uit andere landen. 
Afgelopen jaar hebben we zo een 80tal Belgische studenten over gans de wereld gestuurd. 
 

● Cursus 
- faculteitstruien 

We hadden eens rond gevraagd naar voorstellen voor een ontwerp. 
Voorlopig is daar nog niet veel reactie op gekomen maar sommige mensen hebben nog niet veel tijd 
gehad. 
Misschien iets met het lustrum teken kan wel een tof idee zijn. 
Een nieuw idee is om tegen volgend semester misschien een wedstrijdje te organiseren en dan de truien 
pas te verkopen in het 2de semester. 
VLK en VTK Leuven doen blijkbaar ook zo een wedstrijd. 
Als het toch met lustrum is geeft het niet zo dat het pas in het 2de semester zou zijn dat ze verkocht 
worden. 
 

● Sport 
- Lopen rond de watersportbaan met VLK 

We hebben eens samengezeten met VLK om samen te lopen rond de watersportbaan. 



De eerste weken zouden we het nog niet samen houden omdat we dan al sowieso met veel zijn. 
Erna zouden we wel de uren verleggen naar een kwartiertje later zodat de late leshebbers ook kunnen 
komen. 
Misschien is het zelfs beter om dit reeds sinds het begin van het semester te doen. 

- Sport Kick-off 
We hebben een lang springkasteel besteld, hopelijk zijn de auto’s allemaal weg tegen dan. 
We hebben ook een partytent aan gekocht ipv. deze te huren (ze is net aangekomen)  
Ze is 6 op 3 meter groot. 
We willen wel vragen aan iedereen om er goed zorg voor te dragen. 
Interne gaat ze de dag erna gebruiken op de kick-off in Zwijnaarde. 
Gelieve ze telkens terug in het sportkot te zetten. 
Aan iedereen, kom gerust eens langs tussen 10u en 18u. 
Stel dat er nog auto’s staan en we willen ze laten slepen moeten wij de sleepkosten betalen. 
We gaan nog briefjes onder de ruit steken. 
Echt iedere auto moet weg want het springkasteel is 26 meter lang. 

- Weer lopen met postjes 
Als je dus zin hebt om eens met je post mee te lopen laat het dan maar weten. 

5)Algemeen 

● Cambio's (Alexander) 
Via het FK kunnen we aan cambio’s geraken. 
Wij betalen enkel de kilometervergoeding. Van prijs dus gelijkaardig aan de kosten van de kar. 
Wel juist zorgen dat je geen boetes hebt. 
De kosten hiervan komen op de kar rekening, niet op die van een specifieke post. 

● Algemeen: Lidkaarten laatstejaars (Elke) 
Het idee kwam van Alexander om de laatstejaars gratis lid te maken omdat die vaak niet meer lid worden 
door thesis en dergelijke. 
Hoe weet je dat dan? 
Als je al 4 jaar lid bent en naar je laatste jaar gaat wordt je gratis lid. 
Statutair moet dit dan mogelijks wel aangepast worden. 
Ook moeten we dit eens checken in de FK statuten. 

● Studenten middelbaar (Alexander) 
Ik heb eens samen gezeten met prof De Turck. 
Het idee is om meer studenten aan te trekken tot onze richting. 
Hiervoor zouden we een project willen voorstellen via oud leerlingen aan de 6de jaars van middelbare 
scholen. Dit kan gaan over een ontwerp maken voor het bouwen van een sluis tot een klein programmeer 
project. 
Het zit nu nog in een testfase om studenten warm te maken voor dit project.  
We zouden geld willen begroten voor een bedanking van deze studenten. 
Later zou het de bedoeling zijn daar een vak rond te maken zodat studenten er studiepunten voor terug 
krijgen. Het zou goed zijn om zo nieuwe studenten aan te trekken 

● Wanneer draag je een lint? 
Nogal moeilijk af te bakenen. 
Meestal niet op dingen met faculteit, dan volstaat meestal je polo. 
Bv. op de onthaaldag beter niet. 
Op sport kick-off sport wel 
Op de receptie van FK bv. wel 
Feestactiviteiten bijna altijd wel. 

6)Varia 
● Lidkaarten: studiejaar + richting (Sofie) 

Goed opletten bij het vernieuwen dat je de richting altijd juist zet. 
Misschien moeten we ook iets maken voor de GITers. 



Best eens voor mailen naar Web en ICT. 

● Update skireis (Cedric C) 

Dit jaar gaan we met Skiline naar Andorra, in een heel zonnig gebied. 
Het prijskaartje bedraagt 449 euro in totaal. 
We hebben nog een klein budget van skiline over. Daarvoor dachten we om misschien een onesie te 
verkopen voor 5 euro als extra optie bij het inschrijven. 

● Yolotrip 1.0 

We zijn in Oostende beland. 
Het memorabelste: Jonas heeft 50 euro op zwart gezet en het was rood. 
Het was zeker en vast geslaagd. 

● FK receptie 

We gaan reeds met 31, whoop whoop. 
Best wel deftige kledij aandoen. 

● Mail van Michiel Haegeman rond bouwcommissie 

Edward en Michiel VG waren geïnteresseerd. 

VARIA 

Jules:  
Tankers zijn geselecteerd: 
tankaris: Cedric C 
TR en  Yentl 
Adfundum: Neger 
Quastor: Debby 
Vice: Jonas 
Voorzitter: Jules 


