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22 - 26 Maart : Entrepreneurship week

Hey VTK’ers!

Hopelijk heeft iedereen al kunnen 
genieten van het tweede semester. 
Voor je het weet is ook dit 
weer voorbij... Maak er dus iets moois 
van! Wij zullen er natuurlijk weer alles 
aan doen om jullie hierbij te helpen. 
Te beginnen met onze volgende 
goliarde, de GigaSuperGeraffineerde 
Gin en ReuzeRockNRoll Rum Tasting 
Goliarde. Verder heeft sport een 

fotozoektoch voor jullie gemaakt 
waar ook nog eens leuke prijzen 
aan vasthangen! Ook op schoolvlak 
staan we voor jullie klaar met de 
Entrepreneurship Night en nieuwe 
studiemomenten. 

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



VTK 
Fotozoektocht  

Denk jij Gent goed te kennen? Zoja 
dan weetje al deze plekjes sowieso 

zijn!
Wandel, loop, fiets, kruip of rol de 
uitgestippelde route en zoek de 
plaatsjes waar deze sporties zich 

verstopt hebben!

Hoe deelnemen?
Zeer eenvoudig! Volg de route die we 
voor jullie gemaakt hebben en trek 
een selfie bij elke foto die je gevonden 
hebt. Stuur de selfies samen met het 
antwoord op de gisvraag door naar 

s p o r t @ v t k .
ugent.be voor 

zondag 25 april 
2021.

PS: Het is niet noodzakelijk 
om alle foto’s gevonden te 

hebben, maar hoe meer foto’s 
hoe meer kans op winst!!!)

Prijs?
Sport is sport niet als er ook geen prijzen 
worden weggegeven. De winnaar 
maakt kans op een drankenpakket van 

Delta.

Wanneer?
De wedstrijd loopt van 25/03 tot 25/04

Bijdragen aan een groener Gent?
Dat kan! Download de app WePlog, 
neem een vuilzak mee en kuis 1 
of meerdere straten op tijdens de 

wandeling.

TIP: neem een flesje jenever mee voor 
dubbel zo veel plezier. Een shotje op 

elke foto = meer kans om te winnen!!!



Entrepreneurship Night 
VEK, AFC Gent en VTK presenteren  
Entrepreneurship night!
WAT: Online event over 
ondernemerschap
WIE: Jonathan Berte (CEO van 
Robovision), Alexander van Laer 
(CEO van o.a. Qallo en gekend van 
het programma Jonge Wolven) 
en Rudy Aernoudt (professor 
Europees ondernemingsrecht en 
financieel management en voormalig 
kabinetschef van het EESC)
WAAR: ZOOM
WANNEER: Woensdag 24 maart 2021 
van 19u tot 21u
Op woensdag 24 maart verwelkomen 
we 3 fantastische gastsprekers die 
jullie zullen onderdompelen in de 
wereld van het ondernemerschap.
Enerzijds zal professor Rudy Aernoudt 
een lezing geven over de impact van 
ondernemerschap op de economie en 
onze levenskwaliteit. Rudy Aernoudt is 
een gekende professor aan de UGent 
en is tevens de auteur van het boek 
‘Entrepreneurship: no guts, no glory’. 
Hij was de kabinetschef van het EESC 
van 2013 tot 2015.
Anderzijds zal er ook een panelgesprek 
plaatsvinden met Jonathan Berte en 
Alexander van Laer. Ze zijn beiden 
ervaren ondernemers en hebben reeds 
een heleboel ervaring opgedaan die ze 
graag met jullie willen delen.
Je kan ook na het event jouw idee voor 
een start-up of jouw start-up pitchen 
voor Alexander van Laer en Jonathan 
Berte!

Door jullie in te schrijven zijn jullie zeker 
van jullie plaatsje in de ZOOM meeting. 

Studiemoment  
Mis jij motivatie of concentratie om 
alleen in je kot te studeren?
Heb je zin om een paar uur op mensen 
hun geconcentreerde blikken te kijken?
Vergezel ons dan van 14-18u in onze 
VTK Discord. Warm aangeraden om 
zelf ook zo’n studiemomenten te 
beginnen in de discord.
Veel studeerplezier en tot dan!



VTKalender 

Puzzel van de week 
Check zeker de VTK site voor extra info en eventueel bijkomende actviteiten

De winnaar van vorige week 
is Gaël Boels, proficiat!

Deze week hebben we een 
skycrapers voor jullie.  Stuur 
je oplossing zeker door naar 
communicatie@vtk.ugent.
be of breng het binnen bij 
blauw en win één van onze 
(legendarische) prijzen.

naam.........................................

....................................................

e-mail.........................................

....................................................

Maandag 22/03 
 06:00 Battle Of The Students
 20:00 BEST: Open Members Meeting
 20:00 GigaSuperGeraffineerde Gin 
  en ReuzeRockNRoll Rum Tasting Goliarde
Dinsdag 23/03
 19:30 BEST for dummies 2.0
Woensdag 24/03
 14:00 Studiemoment 
 19:00 Entrepreneurship Night
 19:00 IAESTE AV9
Donderdag 25/03
 08:00 VTK Fotozoektocht
Ma 22/03 - Vr 26/03
 Terugkoopmoment Lentefuiftickets  VTK Pi
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