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Afwezig: Lien, Ritchie, Thomas, Jens, Brenda, Bram 
Aanwezig: 
 
1) Datum volgende PV en AV 
 
Wordt nog meegedeeld, ergens in de week 
 

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 
 
175 jaar Firw 

• 175 jaar Firw: Was allemaal in orde. Iedereen was zat, dus we noemen het 
geslaagd. Er heeft één iemand een fles gestolen, weten wie. 

 
Cultuur 

• Parkpop: Overall was dat een zeer goede acitiviteit. Er was 800-900 man, het park 
stond vol. In het begin een beetje pech gehad met het weer, opbouw is letterlijk 
in het water gevallen. Eerste band was 1.5u te laat, wegens werken aan de 
Charles DC-laan. Hierdoor hebben ze niet meer kunnen spelen. Er zijn ook 
veertien vaten gedronken, meer dan verwacht. Citadelpark zorgt voor een 
speciale sfeer, best behouden. Motek heeft zijn enige hit niet gespeeld, was 



technisch niet mogelijk (geen externe muzikanten). Groene lampen in de bomen 
ontbraken, wegens te duur. Zijn binnen alle geluidsnormen gebleven, zijn dan 
ook serieus gecontroleerd geweest door de politie en de buren. Nooit klachten 
gehad. 

 
Verkiezingen 

• Campagneweek + Verkiezingen: Verwachten praesidium en kandidaten om 18u 
aan de Plateau. Chips uitdelen in ruil voor een stem is niet het beste idee, veel 
mensen hebben gestemd zonder dat het hen interesseerde. 

 
Sport 

• 12-urenloop: Tweede geworden, na het HILOK. Eetstandje is gewenst in de tent 
(hot dogs, croque monsieurs). Speedteam heeft ook zijn naam verloren, er 
waren er maar een tiental die echt aan de voorwaarden voldeden. Leden zijn 
ook minder gemotiveerd, aangezien ze denken dat speedteam wel loopt in hun 
plaats. Door mensen die 1 keer lopen kan het speedteam wat uitrusten. 
Speedteam moet vooral beseffen wat hun rol is. Eventueel een prijs geven aan 
de beste loper. Er zou een burgie zijn ronde gewoon gewandeld hebben, weten 
ook om wie het gaat. Het is de taak van volgend sport om het weer te winnen. 

• IFK finale: Eerste en tweede plaats bij volleybal heren. Tweede bij volleydames. 
 
Externe 

• Kroegentocht: Redelijk vlot verlopen. OHL vierde kampioenentitel die dag, dus er 
was vrij veel volk. Bepaalde cafés zaten vol, en sommigen waren niet op de 
hoogte. Beetje  moeten improviseren dus. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Feest 

• Caféfietsen: Er zijn veel mensen die zich aan het uitschrijven zijn, dus we gaan een 
fiets minder nemen waarschijnlijk. Misschien wat meer reclame maken, al is het 
de laatste week. Bart neemt Pieter DC zijn nuchterverantwoordelijkheid over. 

• Men’s Night: Tamara, Priscilla en Nomi zullen aanwezig zijn woensdag. 
 
Close The Books 

• Close the Books: Raving George komt. Gaat door in Cocteau, aan St-Baafs. 
Promotie zal binnenkort starten. 

 
Ladie’s night 

• Ladies night: Alles komt in orde. De rest wordt angstvallig geheim gehouden.  

 
Vice 

• VTK-Weekend: Yumi moet ongeveer weten hoeveel praesidium er komt, zodat ze 



plaats vrij kan houden. Er komt een doodle. 

• Lintenoverdracht: 2 juli, ’s avonds. Iedereen houdt dit vrij. In de Frontline. 
 
Sport 

• Karting: Er zijn nog een paar plaatsen vrij (een dertiental). Omdat dit redelijk laat 
op het jaar valt, sporen we nog wat mensen aan om zich in te schrijven. Camera 
niet vergeten. De rest gaat bij Lucie gaan eten. 

• Tennistornooi: Reeds 4 ingeschreven. Zou in de namiddag al beginnen, misschien 
daardoor dat er wat weinig volk is. 

 

6) Algemeen 
 
Secretaris 

• Renoveren Blauw: Laten we over aan het nieuwe team. Kan niet anders dan in de 
zomer gebeuren. We hebben nog niks concreets, dus hebben het nog niet 
kunnen aanvragen. Nog zo snel mogelijk een aannemer laten komen, dat dit op 
tijd klaar raakt. 

• Renovatie Groen: Grotendeels gebeurd. Alleen de plinten moeten nog tegen de 
muur geplakt worden. Groen is een vergaderlokaal, en daar wordt dus niets 
gestockeerd. We hebben genoeg andere stockagelokalen. Arne gaat 
eigenhandig alles buiten zwieren wat binnen staat. 

 
Feest 

• Locatie galabal: Vismijn is te duur. Kasteel van Laarne. Of Mantovani, daar is niets 
mis mee. 

 
 

7) Varia 
 
Medewerkersetentje was slecht, slecht eten, geen sfeer. Er zat haar in het vlees en 
groenten. Twee jaar geleden is dit in het Pand gedaan, Artevelde is ook alternatief op 
Parlement. 
 
Parlement voor volgend jaar wordt nog herbekeken. Voer tot nadenken. 
 
Vorige week was VTK Blauw een stort. Let er toch aub of dat alle rommel weggegooid 
is, bekers weg. Ook al heb je zware activiteit gehad, maak dat alles terug op zijn plaats 
ligt. 

 
We gaan de rommel buiten in de gang opkuisen. 


