
Praesidiumvergadering 8 
Zondag 12 december 2010 

 
 
 
 

 
Afwezig: Michaël, Anke, Brenda, Bart, Jeffrey 
Aanwezig: Floris, Anneleen, Jens, Arnaud, Laurens, Pieter DC, Alexander, Daan, 
Bob, Wout, Thomas, Glenn, Bram, Lies, Pieter C, Nele, Clara, Arne, Yumi, Ritchie, 
Pauwel, Lien, Lucie 
 
1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 13 februari 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 
 
Vice 

• Medewerkersetentje: Alles was in orde. De praeses was er niet. Volgend jaar is hij 
zeker aanwezig. In het vervolg niet op de drukste avond van Sport plannen...  

 
Interne 

• Sinterklaas: Keitof. Zeker op tijd mailen naar de proffen, want er waren er niet 

tevreden. Wel manier verzinnen om extra roddels te verzinnen, want het was 
pover. Misschien dropbox voorzien in de hal waarin ze kunnen posten. VLK 
heeft zelf een pak, en is veel mooier dan het gehuurde van ons. Er zijn echter 
voor- en nadelen aan eigen Sinterklaaspak kopen. De accesoires gaan 



bijvoorbeeld snel zoek raken. Interne trekt eens na hoeveel een aankoop kost. 
 
Externe 

• Stagefair: Er zijn altijd een paar probleempjes, maar over het algemeen goed 
verlopen. Er was meer interesse dan vorig jaar. Feedback van de bedrijven was 
over het algemeen positief. Arnaud wil stagefair vroeger, want P&G-stages 
zouden al een vroege deadline hebben. Dit is echter zeer moeilijk voor Externe 
om op tijd bedrijven te vinden. Hoe vroeger je het doet, hoe minder interesse er 
ook zal zijn bij de studenten. IAESTE was ook tevreden, hebben veel volk zien 
passeren. Ook wat vroeger stoppen, want op het einde was er geen volk meer. 
Dit komt allemaal in jaarverslag. Volgens Lien wist de derde bachelor 
bouwkunde niet dat het ook voor hen bestemd was. 

 
Sport 

• 6-daagse: Was goed. Alle tickets zijn verkocht geraakt. 
 
Feest 

• Ouderolderscantus: Was tof. Er was minder volk dan er ingeschreven was, 35-tal 
man. Maar iedereen was tevreden. In jaarverslag zetten hoe je op tijd alle 
mogelijke mensen bereikt. Ouderen vonden het ook wat jammer dat echte 
cantusgebeuren beetje verloren is gegaan, door een Vlaamse Ronde na het stille 
gedeelte te leggen. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Recruitment 

• Got-IT: Nog niet veel inschrijvingen. Weinig praesidium ook dat kan gaan. Derde 
bachelor CW heeft immers een verplicht practicum. Als bedrijven niet tevreden 
zijn van de opkomst, hebben we problemen naar volgend jaar toe. Got-IT was 
normaal vroeger gepland, maar het Huis van de Toekomst was niet meer vrij. 
Eventueel vanaf 18u nog met de Kar achter komen. Iemand van Recruitment 
zou beter nog eens in de klassen komen presenteren, zoals Ceneka altijd doet. 
Interne kan dit misschien in extremis morgen nog overnemen. Enige wat ze 
gekregen hebben, is een mail met een afbeelding. Het is echter de taak van de 
eigen post om te zorgen dat er volk op zijn activiteit is, niet de taak van Interne. 
Meegaan naar de presentaties van Interne wekt extra aandacht. Doelpubliek 
was misschien een beetje te nauw, alleen IT’ers voelen zich aangesproken. 

 
Sport 

• Skireis: Hebben nog wat werk. Volgende week maandag nog eens samenzitten 
met de SnowPacks-mannen. Kamerverdeling en planning gingen tegen dan in 
orde zijn. Extra kamers zullen niet meer mogelijk zijn in de huidige residentie,  
misschien wel nog in verdere residentie. Maar hebben niet veel hoop meer op 



extra kamers. Nog 15 man op de reservelijst die echt willen meegaan, alle 
anderen hebben er zich bij neergelegd. Bussen moet ook toekomen aan de 
Rozier, geeft het minst overlast. Er is meer promotie voor de apres-ski nodig, 
enige echte manier om nog te kunnen feesten en toch nog ’s ochtends te 
kunnen opstaan. Vaten om 17u ipv om 1u ’s nachts. Voorkeur voor de kamers 
gewoon doormailen naar Sport. 

• Karting: Is overmorgen, alles in orde. Bus komt aan de Rozier. Er zullen ook zeker 
foto’s getrokken worden. 

 
Feest 

• Massacantus: Het gaat dit jaar echt door. Zeker tafel dichtbij het podium kiezen, 

anders alleen maar chaos. Zeker op tijd komen om tafel op te eisen. 
 

6) Algemeen 
 
Bestuur 

• Lokalen gebruiken na 22.00u: Moeten daar nu ook voor betalen, wegens nieuwe 
regeling van de bewaking. Kosten van extra bewaking moeten doorgerekend 
worden. Dus activiteit best rond 22u laten stoppen. De hallen moet je niet 
reserveren, dus dat is geen probleem. Voor auditoria en archiezolder zal het dus 
wel moeten. Checken dit zeker nog eens na. 

 

7) Varia 
 
Bierbrouwen gaat niet door dit jaar, wegens te laat laten weten. 
 
Als er mensen op de site ingeschreven hebben, mogen zij niet kunnen zien dat ze al 
betaald hebben, alleen praesidium. Spammen Penning anders dood met de melding 
dat ze een uur geleden betaald hebben... Lucie wil mail laten sturen als er gemarkeerd 
als betaald wordt. Mensen komen ook elke dag langs, als ze zien dat iemand die net op 
de lijst staat nog niet betaald heeft en zij de volgende kandidaat zijn. Geen slecht idee 
om mensen te verwittigen die op de effectieve lijst terecht gekomen zijn.  
 

Assistent van Bob klaagt dat hij niets meer van VTK hoort. Lucie zal meer Manna’s in 
Technicum gaan leggen. En Pers legt ’t Civielkes op de vensterbanken. 
 
Civielkes mogen terug at random in de Plateau verspreid worden. Mocht vroeger 
blijkbaar niet meer van de faculteit. 
 
’t Civielke 2 is er. Mensen in Zwijnaarde eens doos meenemen om ze daar te droppen. 
Maak er een tripje van met de Kar. Vooral in de Magnel. 
 



Er zit een anti-diefstalsysteem in de Kar en je kan dus opgesloten raken. Je kan niet 
terug vertrekken als je lang stil staat met sleutel in contact. Maar er een code om auto 
te unlocken. 
 
Het is de laatste week van het A-form voor IAESTE. 
 
Busregelingen voor skireis moeten op tijd meegegeven worden, anders beginnen ze de 
dag zelf te neuten. 
 


