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Te Laat: Yumi, Jonas, Brecht, Ritchie 
Afwezig: Steven, Emma 
 
 

1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 11 maart 2012 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
Cultuur 

o Comedy Night: Er was 106 man aanwezig, dit is minder dan vorig jaar. Iedereen 
bleek tevreden.  

 
Sport 

o  Karting: Ook deze activiteit is goed verlopen. De karting was deze keer, in 
tegenstelling tot de eerste semester, snel volzet. Er waren ook enkele niet leden 
aanwezig dus zal de begroting beter uitkomen dan eerst geschat. 

o  Skireis: Sport heeft dinsdag een afspraak met Adriaan (verantwoordelijke van 
Snowpacks). Er is aan het sportsenaat gevraagd of er interesse is om samen te 
zitten in verband met de skireizen. Hier kwam echter weinig reactie op. 
Snowblend kreeg goede commentaar, dus zeker ook hier een offerte 
aanvragen.  

o  Minivoetbal (Dames): Eén van de meisjes blijkt te hebben meegespeeld met 
Lombrosiana en VLAK waardoor we zijn gediskwalificeerd. Wij zijn van mening 
dat wij hierin geen schuld treffen. Dit zal zeker nog verder worden besproken. 

 
 
 



5) Komende activiteiten  
 
Interne 

o Kleutercantus: Er is een groep opgericht, de datum en de zaal liggen vast en ook 
het budget is in orde. Alles verloopt dus goed. 

o Infodagen: De infodagen vallen dit jaar na het galabal van VTK Leuven en na ons 
galabal. Na ons galabal is het infodag voor de archies, maar na het galabal van 
VTK Leuven is het infodag van de burgies. Het praesidium hoort dan aanwezig 
te zijn. 

  
Feest 

o Galabal: Er zijn nog heel wat shiftjes die moeten worden ingevuld! Ook is dit jaar 
de fotostand verplaatst. Dit zal goed moeten worden aangeduid aangezien hij 
niet meer in de inkom staat. Feest zal kijken of ze dit jaar dranghekkens kunnen 
voorzien om het instappen op de bussen vlotter te laten verlopen. 

Sport 
o  Squashtoernooi: De zaal is geboekt en de inschrijvingen staan open. 

 
Recruitment 

o Jobfair: Er zijn nog steeds vrij veel shiftjes die niet zijn ingevuld!  
 

 
6) Algemeen 
 
 
Web & ICT 

o Nieuwe medewerker: Maarten Herthoge: goedgekeurd 
o ThermiLAN: Er is nog heel veel werk! De Thermilan zal doorgaan op 22-24 maart. 

 
Praeses 

o Lokalen: We zijn naar IKEA geweest voor nieuwe kasten voor in lokaal 3.15. Op 8 
maart wordt het groot huisvuil opgehaald. Dus voor 8 maart moet alles weg! Er 
is dus nog behoorlijk wat werk. Gelieve te helpen!  

o Raad van afgestudeerden: Hier is er blijkbaar 3 jaar geleden reeds voor gekeken. 
Er is toen niets mee gebeurd. De oude praesidiumleden zijn echter heel erg 
enthousiast. Er zal hierover zeker nog worden vergaderd.  

 
Recruitment 

o Medewerkers: Liesbet Grymonprez en Jona van Steenkiste: goedgekeurd 
 
Praeses en Vice 

o Medewerker: Jeroen Vankelecom: goedgekeurd 
 



7) Varia 

 
- Lies: De IAESTE stages zijn verdeeld. Deze worden morgen bekend gemaakt.  
- Dorien: is er interesse om samen te gaan zeilen? Dit is misschien ook een leuk 

idee voor een sportactiviteit. 
- Jens: Gelieve de OE in te vullen. 
- Thomas: De verkoop van koffie loopt beter dan verwacht. We hebben echter 

plaats nodig in onderrood zodat de koffiemachine dagelijks kan worden 
uitgekuist. 

 
 


