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Afwezig: Lucie, Max V., Arne, Yumi 
 
Afwezig zonder te laten weten: Arthur 
 

1) Datum volgende PV en AV 
2 november 2011 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 
3) Regels en afspraken 
 
4) Voorbije activiteiten 
 
Cultuur 

o De Laatste Show: De bus zat volledig vol. Ze waren op tijd aan de opnamestudio’s. 
De voorziene koffiekoeken waren allemaal op (er waren 4 koffiekoeken de man 
voorzien). Iedereen was terug in Gent omstreeks 21 uur.  

 
Feest 

o Voordoop:  Deze is relatief goed verlopen i.v.m. vorig jaar (prijs per schacht viel 
beter mee). Er was iemand met allergische reactie op de voordoop. We weten 
nog niet waaraan deze persoon allergisch is. We raden dan ook aan om een 
bloedtest te doen zodat wij hiermee op de doop rekening kunnen houden.  De 
inschrijvingen kwamen moeizaam op gang. Uiteindelijk waren er toch nog 30 
schachten.  

o Openingscantus: Dit was een goede cantus. Er waren enkele problemen met 
Hermes: ze hadden hun lege vaten bij ons gezet waardoor ze niet meer wisten 
welke vaten van hun waren en bijgevolg hoeveel vaten we hebben 
opgedronken.  

o Goliardes: Op de laatste goliarde was er 187 man aanwezig. Dit waren er 5 meer 
dan vorig jaar. Ook waren er meer eerstejaars dan tweedejaars. Op de 
provinciegoliarde vroegen de barmannen niet altijd voor welke provincie er 



werd gedronken. Zelf tellen en turven is in het vervolg dus aangewezen. Op de 
tweede goliarde waren er +-145 aanwezigen, waarvan slechts 3 archies! De 
muziek stond toen ook te luid. Het is dus beter dat er de volgende goliardes in 
het begin de muziek wat zachter wordt gezet. Er is ook een opmerking 
gekomen dat de DJ teveel dezelfde liedjes draait. Feest zal dit eens bespreken. 
Tot slot gaven enkele leden de opmerking dat het misschien handig zou zijn 
moest het praesidium zijn lint aandoen op de goliarde voor meer 
herkenbaarheid (zoals de andere kringen). Het praesidium acht dit niet nodig: 
op de truien en de polo’s staan ook het schild.  

 
Interne 

o Bala: Volgend jaar zal interne ‘De Raap’ niet meer reserveren. In totaal zijn 90 
eerstejaars te veel: iets minder studenten toelaten zou niet erg zijn. 

o Manna: Er is een opmerking gekomen omtrent de lay-out van de manna’s. Er 
zouden meer titels en foto’s en minder tekst in moeten komen. 

 
Sport 

o Kick Off: Er waren een paar moeilijkheden met de elektriciteitsvoorziening. Sport 
moest deze halen uit 3.15 en het cursuskot. In het vervolg moet dit op voorhand 
worden aangevraagd en moeten de nodige voorzieningen worden getroffen. 
Ook bleven de eerstejaars dit jaar niet staan bij de attracties. Het is dan ook 
aangewezen om volgend jaar eventueel minder geld te voorzien voor deze 
activiteit aangezien de opkomst niet zo goed is. De 2e rodeo werd ook maar 
sporadisch gebruikt. 

 
Recruitment 

o Kick-off: Alles is vlot verlopen. We kregen positieve feedback van de aanwezige 
bedrijven. Ze vonden het beter dan vorig jaar. De zaal was wel zeer warm en ook 
de  verlichting tijdens panelgesprek was niet goed. Het zou handig zijn om 
volgend jaar naamkaartjes te voorzien voor de panelleden tijdens het 
panelgesprek. Er kwam heel wat slechte commentaar op de moderator (zo 
verwarde hij bv constant de panelleden). Ook ging hij door over onderwerpen 
die slechts weinig mensen interesseerden. Vorig jaar deed hij het blijkbaar wel 
goed. 

o CV-schrijven : Auditorium K zat volledig vol. De presentatie staat slechts voor een 
deel online. De receptie achteraf was in orde en ook P&G was tevreden. Er is 
gevraagd geweest om meer tijd geven aan de studenten om hun CV te schrijven 
voor feedback. De feedback was dit jaar enkel voor laatstejaars, maar er waren 
ook veel 1e masterstudenten aanwezig. Dit was vorig jaar niet het geval. De 
events moeten ook vroeger worden aangekondigd, 1 dag op voorhand is te 
weinig. 

 
 



5) Komende activiteiten  
 
Cultuur 

o Quiz: Dit jaar is er een nieuwe quizmaster. Cultuur heeft bijna alle vragen 
ontvangen. Deze zien er goed uit qua niveau volgens Ritchie. Nu moet er nog 
enkel voor de kleine details worden gezorgd. 

o Pokertoernooi: Cultuur is andere leveranciers voor de pokertafel en -chips aan het 
zoeken. Ze vonden een veel goedkopere leverancier, maar dan moeten ze zelf 
de tafels gaan halen. Er was ook een mogelijkheid om gepersonaliseerde 
pokerchips te laten maken. Dit is misschien een goed idee voor volgend jaar. Dit 
jaar  gaat het pokertoernooi door op 9 november.  

 
Recruitment 

o Event energy and the future: Arne is naar Oostende geweest om dit te regelen. De 
rondleiding is momenteel nog in opbouw waardoor het concept zal moeten 
worden aangepast.  

o Feedback CV-schrijven: Er zijn nu 57 inschrijvingen. Sommige mensen vragen zich 
af of het nog doorgaat, aangezien ze niet op de hoogte worden gehouden. De 
communicatie naar de leden toe is een aandachtspunt! 

o Panelgesprek niet-technisch ingenieur: Dit gaat door op 25 oktober. De namen van 
de aanwezige bedrijven zullen binnenkort op de site worden geplaatst. 

 
 

6) Algemeen 
 
Praeses 

o Halftime comité: Wouter, Brecht, Jonas en Max C. 
o Firnale comité: Wout, Thomas, Pauwel, Ritchie en Floris 

 
 

7) Varia 
 
Willem: We hebben nog steeds een  30l vat dat we gratis hebben gekregen. We gaan 
zelf geen tap kopen aangezien we die goedkoop krijgen bij een bestelling vaten bij 
drankleverancier. 


