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Afwezig:  
Aanwezig: 
 
1) Datum volgende PV en AV 
 
Is er niet meer 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 
Er is nog budget over, dus cava, hapjes en chips voor iedereen! Behalve voor het nieuw. 
Alles gebeurt in stilte vandaag, nieuw praesidium heeft niets te zeggen. 
 

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 
 
Feest 

• Men’s Night: Stripsters waren allemaal te laat. Gelukkig was de eerste zoveel te 

laat dat ze eigenlijk op tijd was om de volgende act in te vullen. Een woensdag 
zo laat op het jaar trekt toch minder volk. Het scheelt duidelijk dat het op 
woensdag was, maandagen trekken meer volk. Men’s en girls night laten 
samenvallen was wel een goed idee. 

• Caféfietsen: Voor herhaling vatbaar. Het is misschien wel veel geld per persoon 
dat je bijlegt, maar het was echt de moeite. In de maand mei was perfect, goed 



weer. Eerder op het jaar zou ook veel te veel volk lokken. Pieter C wil meer dijk 
en zicht op zee. 
 

Ladies night 

• Ladies night: Het was tof en voor herhaling vatbaar. Een echt succes, iedereen 

was zat en gelukkig. VLAK hun upperdare was wel leuker naar het schijnt, daar 
waren ze met veel minder en hadden ze meer tijd om de dingen te testen en 
rond te geven. Bij ons was iedereen toch al zat, dus grote groep was minder een 
probleem. De mevrouw een micro geven had alle problemen opgelost. 

 
Sport 

• Tennistornooi: Er zijn blijkbaar maar 3 tennissers in VTK. Toch vond Bob het echt 
wel tof. Moet in het vervolg vroeger op het jaar doorgaan. Moest vroeg op de 
dag beginnen, want een tornooi kan lang uitlopen. Er komt geen 
badmintontornooi. 

 
Verkiezingen 

• Etentje + Bekendmaking: Er was nog drank over, maar Ladie’s night heeft die 
overgenomen. Was ook een goede locatie. Moeten een manier verzinnen om 
mensen te laten stemmen omdat ze willen stemmen, en niet voor de cadeaus. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Sport 

• Bierbowling: Is nu donderdag, volledig geregeld. Daan sprak. 
 

6) Algemeen 
 
Pers 

• Weekend Civielke opnemen in takenpakket van Pers: Als je als Pers begint, weet 
je nog altijd niet dat je dat Civielke ook moet maken. Moet zowel in de 
Powerpoint als in de voorstellingen komen. 

 
Vice 

• Speciale medewerker: Zouden medewerker willen aannemen die met Photoshop 
kan werken om onze affiches te maken. Hierdoor moeten we praesidium niet 
altijd last-minute lastigvallen. Vacature komt in de Manna enzo. 

 

7) Varia 
 
In de frigo in 3.15 lag iets dat opgekuist is door Clara. 
 



Nieuw praesidium gaat naar toilet na deze PV. 
 
Truis en polo’s moeten gepast worden voor nieuw praesidium. 
 
Er is onduidelijkheid over de prijs van het VTK weekend, Yumi maakt alles duidelijk. 
 
Anneleen gaat ons keihard missen. 
 
Normaalgezien krijgt het praesidium een cadeautje. Maar voor subliem werk zijn we op 
zoek naar een subliem cadeau. We zullen nog van Arne en Yumi horen. 


