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Afwezig: Ritchie, Brenda, Lien, Pieter DC, Bram 
Aanwezig: 
 
1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 27 februari 2011 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
In het vervolg wat meer aandacht op de PV, geen laptops. 
 

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 
 
Sport 

• Skireis: Alles is goed verlopen, qua verwondingen is het goed meegevallen. 

Verbeteringen voor volgend jaar moeten nog binnen sport besproken worden. 
Ook over Snowpacks moeten we nog evalueren. Plannen in het Skivielke 
kwamen niet altijd overeen met de echte planning, dus wel een beetje 
problemen gehad met de communicatie. Iedereen had moeten weten dat er een 
boekje werd uitgegeven of toch moeten weten via wie/waar er 
gecommuniceerd werd, dan zou alles meteen veel duidelijker zijn. Mensen op de 
hoogte brengen van activiteiten maar pas op het einde de exacte details 
meedelen kan problemen met timing voorkomen. Iedereen moet contractueel 
ook opstappen in Gent, dus niet via Antwerpen omrijden in het vervolg. 



• Karting: Er zijn geen foto’s genomen. Voor de rest goed verlopen. 
 
Recruitment 

• Got-IT: De bedrijven waren tevreden, zelfs met ietsje minder volk. Huis van de 
Toekomst was wel een beetje onder burgie-niveau, naar volgend jaar toe andere 
en betere locatie zoeken. Viel ook een beetje laat op het jaar, teveel deadlines 
voor projecten voor de meesten. 

 
Feest 

• Massacantus: Goed. Enige nadeel was dat de ticketten op voorhand moesten 
gekocht worden, en dan de leden pas op de avond zelf moesten betalen, en er 
uiteindelijk dus nog een tiental hebben afgezegd. Ook niet vergeten om volgend 
jaar de papieren voor de bierpotten mee te nemen. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Interne 

• Pe-Me-reünie: Uit eigen ervaring heeft Lucie geen contact meer met haar 

peter/meter(kindjes). Lijkt een goed idee om iets te doen (movie night ofzo) en 
daarna naar het Parlement te gaan. 

 
Feest 

• Galabal: Binnen drie weken. De grote dingen liggen allemaal redelijk goed vast. 
Met Licht en Geluid moet nog verder onderhandeld worden, net als met 
sommige dj’s. Shiften moeten nog opgesteld worden, en de affiches gedrukt. 
Volgend jaar bij de brief  voor de ouders ook nog een uitnodiging steken. 

• Lentefuif:  Er ligt nog niet zo heel veel vast. Optie met Dynamite loopt nog. 
 
Recruitment 

• Jobfair: Er moeten nog veel shiften ingevuld worden, praesidium moeten zeker 2-
3 shiften doen. Iedereen die nog geen drie shiftjes ingevuld hebben, mogen 
gespamd worden. Maar het is belangrijk dat ze allemaal ingevuld raken, want 
het kan soms druk worden. Medewerkers van andere posten moeten ook maar 
shiftjes doen, want het is belangrijk dat alles smooth verloopt. Er moeten nog 
affiches opgehangen worden in alle gebouwen, en in andere faculteiten. Arne 
gaat kijken om via Minerva alle studenten van de universiteit te bereiken. 

 
Cultuur 

• Comedy Night: Komt in orde. Morgen worden de affiches opgehaald. Iwein 
Seghers en Lunatics zijn geboekt. 

• Aalst Carnaval: Als er terug genoeg interesse zou zijn om te gaan, zullen we het 
organiseren. Was vorig jaar eigenlijk wel een goed concept, dus als we daar op 
voorbouwen kan dat wel een succes worden. 



 
Praeses 

• Close The Books: Altijd leuk om feest te vieren na de examens. Hebben twee 

vrijwilligers nodig om te organiseren. Datum mag niet overlappen met de 
Firnale. Pieter DC en Bob zullen hun schouders hier onder zetten. Arne ook als 
zijn examens goed vallen. 

• Ladies Night: Alle vrouwen zullen dit organiseren. Eventueel laten samenvallen 
met Men’s Night, zodat iedereen aan zijn trekken komt die avond. Toen dat de 
vorige keer samen viel, was het alletwee een groot succes. Zou beter zijn dat dat 
op tijd wordt georganiseerd, zodat niemand door de examens wordt 
afgeschrikt. Men’s Night wordt georganiseerd door Feest. 

 

6) Algemeen 
 
IAESTE 

• General Conference: Tachtig stages uitgewisseld, wat mooi is. Iedereen wil altijd 

stages in België, dus het was rap geregeld. 
 
Praeses 

• Verkiezingscommissie: Jeffrey, Clara, Nele, Pieter C, Anneleen, Bart, Michaël 
 

7) Varia 
 
Er is nog een gedooptenactiviteit in het tweede semester. Met fietsen, bierfietsen. 
 
Als er iemand ski’s komt vragen, ze liggen in Groen. Zijn blijkbaar moeten gekocht 
worden, want ze zijn kapot. 
 
Iedereen die nog geen twee shiftjes heeft voor de cursusdienst, moet er zich op zetten. 
 
Alcohol in de Plateau is toegelaten door de PR-comissie, als het een goede uitstraling 
voor de bedrijven ten goede komt. 
 
Iedereen die al een foto heeft van Jeffrey die zijn lint verkeerd draagt, stuurt dit door. 
 
Een flyer voor Get to know BEST zit volgende week in de Manna. 


