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Te Laat:Steven, Ritchie, Emma, Jasmien, Max V, Lies 
Te Laat zonder verwittigen: Arthur 
Afwezig (verwittigd): Pieter VdB, Dorine 
 

1) Datum volgende PV en AV 
Volgende AV: nu dinsdagavond 
Volgende PV: op 16 mei 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
Cultuur 

o Parkpop:  Het was tof, ook de afterparty was dik in orde! Ritchie vond het jammer dat 
het praesidium niet voltallig aanwezig was voor opkuis. Het moet wel op voorhand 
gevraagd worden: je kan niet verwachten dat iedereen zomaar uit zichzelf komt 
helpen. Brecht vind het jammer dat je zoveel geld steekt in een activiteit die heel erg 
afhangt van het weer. Er stond namelijk een groot deel van de tijd geen volk. Een 
idee is om parkpop in het vervolg later te laten beginnen, of om extra sponsoring 
voorzien dat we een grotere band kunnen laten spelen. SKO wil samenwerken met 
VTK om Parkpop veel groter te maken. Veel hangt af van cultuur volgend jaar. 

 
Feest 

o Shotjesgoliarde: Volgende keer best opnieuw in de Twitch laten doorgaan. 
o Bierfietsen: Er was weinig volk door het slechte weer. Er was in totaal 1 grote 

bierfiets. Volgend jaar als feestkickoff? 
o Verbroederingscantus: Er was heel weinig volk. Vooral het feestje erachter was leuk. 
o Halftimecantus: Er was bijzonder weinig volk en iedereen was zat. 

 
 
 



Pr&Externe 
o Archiefair: Er was ongeveer een honderdtal man. Er waren wel te weinig broodjes. 

Over het algemeen was iedereen tevreden. Volgend jaar zeker opnieuw! 
 
Sport 

o 12-urenloop: Het was leuk en alles is goed verlopen met VLK. We hebben verloren! 
Het tapsysteem was ambetant omdat je constant nieuwe vaten moest halen. We 
waren met 2 kringen, dus vanaf er iemand achter de toog komt ken je die heel 
waarschijnlijk niet. Volgend jaar duidelijk maken dat speed team niet de enige zijn die 
moeten lopen, de rest was daar om pinten te pakken. Iedereen zou moeten willen 
lopen. Er is misschien iets te weinig reclame gemaakt dit jaar? HILOK was dit jaar ook 
beter georganiseerd.   
 

Recruitment 
o Drive&Fun: Iedereen was enthousiast. Het was nogal duidelijk dat de meeste er 

waren voor het leuke gedeelte en niet voor de bedrijven. Er waren slechts 2 bedrijven, 
maar zij waren tevreden. Er waren blijkbaar veel mensen die niet wisten dat het 
doorging. Er moet meer reclame worden gemaakt bij de eerste masters! 

 

5) Komende activiteiten  
 
Praeses 

o Receptie: Er is iets fout gelopen bij de inschrijvingen. De lijst zat op 10 minuten vol en 
de mensen die op de 12-uren-loop zaten konden zich niet inschrijven. Er komen zeker 
nog plaatsen vrij! 
 

Pr&Externe 
o Kroegentocht: alles is geregeld. De Tshirts moeten nog afgehaald worden en 

sommige cafés moeten nog gebeld worden. Er zijn weinig inschrijvingen. 

 
6)Algemeen 
 
Web 

o nieuwe medewerker: Joris Wynants: goedgekeurd 
 

7) Varia 
 
Steven: nieuwe service op website! Het is analoog aan yahoo answers. 

Jonas: wat gaan we doen in bovenrood met de strips? Wout: niet zomaar wegsmijten, 
lustrumactiviteit? 

 


