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Te Laat: Bob, Brecht, Emma 
Afwezig: Pieter VdB, Lien 
 

1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 25 maart 2012 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
De lokalen zijn weer proper! HOU ZE ZO! Er zullen sancties volgen voor de mensen die 
hun kuisweek negeren! 
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
Best 

o  BeBec: Dit ging door in het UFO. Er moet meer worden gecommuniceerd met 
VTK over het materiaal dat wordt meegenomen. Er waren in totaal 14 teams 
van de universiteit en 15 teams uit het middelbaar. Dit is ongeveer evenveel als 
vorig jaar. 

 
Feest 

o  Galabal: Alles is behoorlijk goed verlopen, op een paar kleine foutjes na. Er waren 
problemen met Strobbe: de eerste bus is namelijk pas om 10 uur aangekomen 
in Gent. Maar we hebben een bus gepikt van het VEK, dus er waren uiteindelijk 
geen bussen te weinig. Dit had wel als gevolg dat de eerste band te weinig 
publiek had. Feest heeft nog geen idee hoeveel man er was. De rode wijn op het 
diner was weer niet goed, de witte wijn daarentegen was deze keer wel goed. 
De witte wijn op galabal zelf was echt slecht! Ook waren 3 bonnetjes per pint te 
veel: voor 1 fles drank is dat dus 125 bonnetjes! De mensen van Mantovani 
wisten zelf van niets en dit resulteerde nu en dan in chaos. Ook was er een grote 
opstropping aan de inkom waardoor veel volk buiten moest aanschuiven. 
Volgend jaar moeten de lijsten aan de inkom gesorteerd worden op 
alfabetische volgorde! De vraag kwam ook of Promking, -queen nuttig is om te 



verkiezen. Er waren dit jaar veel meer mensen op alumni-receptie. Dit kwam 
vooral doordat partners blijkbaar niet moesten worden ingeschreven maar wel 
aanwezig waren. Op het galaval was er vraag naar 2 soorten ereleden: een light-
erelid en gewoon erelid. Dit lijkt ons echter geen goed idee. Ook moeten we 
veel meer aandacht bieden aan alumni! Volgend jaar moet er dus een nauwere 
samenwerking komen om meer alumni aan te trekken. Wat ook jammer was, 
was dat de mensen van het diner omstreeks 22u15 zijn ‘buitengekuist’ omdat 
het volk naar de zaal of lounge moest. Dit is niet bij iedereen in goede aard 
gevallen. Het was ook redelijk nutteloos om nog 3 man aan de ingang te zetten 
na 1u30 aangezien er dan bijna geen volk meer toekomt. Bij bonnetjesstand is 
er een walkie talkie nodig! Het vertrek met de bussen verliep veel beter dan 
vorig jaar! 

 
Interne 

o Infomoment Archies: Interne kon daar weinig doen. VTK moet in het vervolg 
meer presentatietijd krijgen zodat we ook de bachlaunch kunnen voorstellen. 
Want nu weet niemand wat VTK is.  

 
Recruitment 

o Jobfair: De bedrijven waren heel tevreden, zo ook de aanwezige studenten. Er 
waren 2 minpuntjes: Vooreerst moet de parking beter worden aangeduid en ook 
presentatiesysteem moet worden herbekeken (misschien met inschrijvingen 
werken). Volgend jaar moet er gekeken worden of er beneden ook een kleine 
bar kan worden geplaatst zodat bedrijven beneden ook beter kunnen worden 
bediend. Op een bepaald moment waren er te weinig glazen aan de bar. Dit kan 
worden voorkomen door standaard een aantal glazen per stand te zetten met 
een paar flessen water. Het onthaal was goed geplaatst dit jaar! Tot slot is er 
ook heel veel positieve commentaar gekomen op de cake.  

 

5) Komende activiteiten  
 
Best 

o Promoweek Summer Course: deze begint morgen! Vanaf morgen kan je vanalles 
krijgen in de gang. 

 
Feest 

o Ingenieurscantus: de inschrijvingen voor deze cantus vlotten niet goed. Er zijn hier 
2 redenen voor: de server lag plat en er is nog niet veel reclame gemaakt.  

o Champagnegoliarde: staat reeds op facebook! Er is dus al veel reclame gemaakt. 
We mogen niet met glazen werken in de porters, Er moet worden gewerkt met 
plastieken glazen.   

 
 
 



Interne 
o Infodag Burgies: Komt in orde.  

 
Praeses 

o  Infomoment verkiezingen: Morgen!    
o Raad van afgestudeerden: Er zijn reeds veel ideëen, maar nog niets concreet. 

Voornaamste doel is om de begrotingsoverschot te investeren. Het zou een 
soort fonds zijn dat het VTK ondersteund. Het is niet de bedoeling dat deze raad 
tussenkomt in de algemene werking van het VTK. Er zal naar de boekhouding 
gestapt moeten worden om te kijken in hoeverre het mogelijk is om een nieuwe 
vereniging te maken. Ook zullen de statuten moeten worden aangepast. Dit 
alles geeft ons de mogelijkheid om jaar op jaar meer kennis door te geven.  

 
Recruitment 

o Solli-2-daagse: er zal geen shiftenlijst worden opgesteld.  
o Energie & de Toekomst: Dit is overmorgen! Er zijn in totaal 4 bedrijven. Sommige 

vragen mogen bij Electrabel enkel door de officiële woordvoerder worden 
beantwoord. Daarom moest Electrabel op voorhand de vragen krijgen. Of 
Electrabel zal meedoen zal afhangen van op hoeveel vragen zij mogen 
antwoorden. 

 
Sport 

o Bierbowling: Alles is geregeld. 
o Paintbal: Volldig in orde. 
o Skireis: Volgend jaar is het een lustrum jaar dus zouden we graag naar een beter 

skigebied trekken. Onder 400€ gaan zal niet lukken aangezien de lesvrije week 
dichtbij  de krokusvakantie valt. Er is gekozen voor het skigebied Tignes. Er 
waren 3 opties: Snowpacks (440 euro), Snowblend (440 euro  (kan nog 
goedkoper) en kan zorgen voor extra groten DJ-namen) en Skikot heeft aanbod 
gedaan voor avoriaz voor 409 euro (maar we gaan liever niet met skikot mee  
wegens hun slechte naam). Uiteindelijk is er gekozen geweest voor SnowBlend. 

 
WEB 

o ThermiLAN: Er zijn momenteel ongeveer 40 inschrijvingen, dit zal hopelijk nog 
stijgen. Er wordt nog gewacht op antwoord van Therminal ivm de firewall etc. 
Het is dus mogelijk dat dus sommige games niet kunnen worden gespeeld. Er is 
geen extra beveiliging voorzien voor het materiaal.  
 
 
 
 
 
 

 



6) Algemeen 
 
Cultuur 

o Cultuurcheques: De opera was goed, de plaatsen waren iets minder.  
 
Pers 

o Medewerker: Andreas De Clercq: goedgekeurd. 
 

 
7) Varia 
 
Jonas: Enkel Hoebaert professor was aanwezig op ons galabal: jammer!  
Steven: We zijn nog op zoek naar consoles voor op de thermiLan. 
 
 
 


