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Afwezig: Anneleen, Laurens, Glenn, Pauwel, Michaël, Anke, Lien, Bram 
Aanwezig: 
 
1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 27 maart 2011 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 
Visie VTK 

• Alle studenten binnen de faculteit ingenieurswetenschappen aanspreken en 

tevreden stellen door activiteiten en diensten voor elke doelgroep 

• Niet alleen binnen eigen faculteit bekend zijn, maar ook een kring met uitstraling 
zijn naar de buitenwereld toe 

• Een professionele partner zijn voor bedrijven en faculteit 

• Haar financiële gezondheid behouden 

 
4) Voorbije activiteiten 
 
Cultuur 

• Aalst Carnaval: Ging niet door door te weinig inschrijvingen. Het was niet de 
moeite om een bus voor 30 man in te leggen als er maar 6 man mee gaat. 
Volgend jaar toch eerst serieus polsen of er interesse is. Probleem dat het in het 
weekend valt, en mensen niet speciaal willen afkomen. Dit jaar was dit ook nog 
in het weekend na het galabal en was het te laat aangekondigd. 

 
Interne 

• Pe-Me-reünie: Blijkbaar niet veel interesse, maar hebben het toch geprobeerd. 

 
Feest 

• Galabal: Een 1100-tal aanwezigen. De fotograaf was niet zo goed geregeld, er was 



er maar één en heeft niet schitterend veel foto’s getrokken. Fotostand stond 
tevens gigantisch in de weg. Het is echter de beste oplossing, een stand aan het 
diner zou storen. Voordeel van stand aan de ingang is dat er van iedereen een 
foto getrokken geweest is. Floris ergerde zich aan het vele glas op de grond. Er 
was ook veel te veel rook, het kwam de balzaal uit en stoorde enorm. Busdienst 
op het einde was wederom chaotisch. Het is echter veel te duur om nog extra 
bussen te laten komen. Bussen zijn echter ook gestopt met rijden om 6u, en we 
hebben er nog extra moeten laten terug komen. Maar de mensen moeten 
eigenlijk niet klagen, het is nog altijd een gratis busdienst. Voor volgend jaar 
moeten we wel nadenken over een wachtrij met dranghekkens, waar iedereen 
braaf zijn beurt af wacht. Security langer laten blijven en inzetten om busdienst 
te organiseren. Bussen stopten ook niet allemaal aan Parlement, maar op St-
Pietersplein. Shiftenlijsten moeten ook overal beschikbaar zijn, want nu waren 
we niet op de hoogte wie er wanneer shift had. Er werd ook geen gebruik 
gemaakt van de walkie-talkies om standjes te bereiken. Met betere oortjes zou 
dat ook al makkelijker zijn. Clara en Nele vonden het makkelijker om gewoon 
via SMS te communiceren. Locaties volgend jaar: Oude Vismijn, Kasteel van 
Laarne, iets van Herman de cafébaas in Overmere. Op tijd opties beginnen 
nemen. 

 
Sport 

• Paintball: Was goed. Waren met minder mensen dan verwacht, maar daar hebben 
ze geen probleem van gemaakt. 

 

BEST 

• BEST-weekend: Lien staat in panne. 
 

5) Komende activiteiten  
 
Interne 

• Infodagen (burgie, archie): Gaat zaterdag door voor de burgies. Shiftenlijsten 
moeten nog ingevuld worden. Er zijn er maar 54 dus dat moet lukken. Bij de 
infodag van de archies, de week er na, moeten we niet zoveel doen. Je krijgt een 
t-shirt en veel koffiekoeken. Duurt ook maar van 10 tot 16u. 

 
Cultuur 

• Board Game Demo avond: Filip Keppens mag als compensatie voor zijn gratis 
quizvragen eens met zijn bedrijfje spelletjes komen voorstellen. Wordt nog 
reclame voor gemaakt. 

 
Feest 

• Lentefuif: Alles gaat redelijk goed en ligt vast. 5 pintjes zullen te koop zijn voor 3 

euro. We vermoeden dat het snel zal uitverkocht zijn. Moeten ook voorbereid 



zijn op kotsers, want het is écht goedkoop. 

• Familie/vriendjescantus: Vrijdag 1 april. Iedereen die je kent mag je uitnodigen, 
zodat we genoeg volk gaan hebben. 

 
Secretaris 

• Renovatie Groen: De shiftenlijst wordt opgesteld van zodra we naar de winkel 
gegaan zijn. Voor de ladder te gebruiken hebben we nu blijkbaar een sleutel 
nodig. Zullen shiftjes van 4 man zijn, zodat het gezellig blijft. 

 
Sport 

• Duatlon: Voor het moment is dat nog op 30 maart gepland, maar er zijn er veel 
die zich in de Paasvakantie nog zouden willen voorbereiden. Het parcours zal 
waarschijnlijk nog moeten aangepast worden, politiemannen waren het niet 
eens met elkaar. Moeten nog gaan praten met de politie hierover. Topsporthal 
was ook niet vrij op die datum, eveneens omdat verantwoordelijke er ook niet 
was toen we gingen luisteren. Voor zo een groot evenement moet je eigenlijk 
alles al een beetje vastleggen in het eerste semester. Hebben ook wat 
problemen gehad met de juiste contacten te vinden. 

 
Recruitment 

• Solli 2-daagse: Nu dinsdag en woensdag. Shiftenlijsten zijn helemaal vol, wel 
zonder medewerkers. 

 
Web/ICT 

• ThermiLAN: Misschien dat er nog technische dingen zullen verkeerd lopen, maar 

dat moeten we die dag zelf dan maar oplossen. 
 

6) Algemeen 
 
FRiS 

• Onderwijsevaluatie: We zitten aan 41%, dus we zijn optimistisch. Er zouden 
vrijdag nog mails gestuurd worden, maar de unief is dat vergeten, waardoor er 
dit weekend niet veel gebeurd is. 

 
Secretaris 

• Orde in de lokalen – kuisdag – bekertjes: Verbruiken eigenlijk veel te veel 
plastieken bekers, en laten die dan nog eens vol staan op de computers. 
Eventueel eens nadenken over gepersonaliseerde tassen die je kan afwassen in 
Groen. Moeten wel extra plaats voorzien om die tassen te zetten. Het is wel 
belangrijk dat er respect is voor de kuisweken, dat niet alles twee uur na het 
kuisen terug vol staat. Tafels dienen om aan te werken, niet om brol op te 
gooien. Kuisweken dienen ook ingevuld te worden. Je bent een hele week 
verantwoordelijk. Het afval van de posten moet ook door de posten opgekuist 



worden. Het papiertje van de kuisweken wordt uitgebreid en mensen die toch 
nog altijd niets doen, moeten zichzelf organiseren om een kuisactiviteit te 
voltooien. 

• Stockage goederen: Als Groen wordt opgekuist, hebben we een nieuwe plaats 
nodig om dingen te stockeren. In Rood zijn er zeer veel rekken leeg, dus daar 
kan je stockeren. Kunnen ook kasten bouwen die net op zithoogte komen, waar 
je tijdens de vergadering ook kan op zitten. Lokaal boven Pi is ver. Veel brol van 
in Rood mag eigenlijk gewoon weggegooid worden. 

 
Algemeen 

• Schild op lint: Wordt niet gevoerd. 

• Extra verdiep Blauw: Willen extra werkruimte creëren voor het praesidium. We 
moeten immers niet meteen schrik hebben dat we zullen moeten verhuizen. Er 
wordt nu een nieuwe bibliotheek gebouwd en er is geen alternatief voor 
auditorium A, dus we zitten nog niet meteen in Zwijnaarde. Er komt ook een 
conciërgewoning vrij, wat ook dingen kan veranderen. Een extra mezaninne 
mag het raam niet blokkeren, zodat het licht nog binnen valt. Kan eventueel al 
snel in de Paasvakantie gebeuren, als er niet zoveel volk is. Waarschijnlijk 
moeten we dit echter nog beter plannen. 

 

7) Varia 
 
Pauwel vindt dat de printer beter moet werken. Het klepje van de finisher zit echter los, 
en daar moet wat op geduwd worden. 
 
De Pringles zijn voor de leden, niet alles komen stelen in Groen. 
 
Bij eventuele renovatie van Blauw alles daar eens grondig onder handen nemen. 
 
De Dreft wordt op het galabal volgend jaar weg gegeven. Al is Dreft op een galabal 
verschrikkelijk debiel. 


