
MANNA 22
02 Mei - 06 Mei : Ingenieureckens Week

Hey VTK’ers!

Het einde van het semester is alweer 
in zicht en de cursussen beginnen 
van onder het stof gehaald te worden. 
Maar vrees niet, VTK staat ook in 
deze tijden klaar voor jullie!

Zo zien we jullie altijd graag komen 
op de wekelijkse goliarde en deze 
week slaan VTK en VLK de handen 
ineen om een epische Paviljoen Fuif 
te organiseren! Er zijn nog tickets, dus 
geen excuus om niet af te komen!

Ook hebben we de ogen gericht op 
de opvolging van volgend jaar. Heb 
je praesidiumambities? Denk er dan 
eens aan om je te engageren voor de 
posities die nog niet opgevuld zijn. Is 
preasidium toch net iets te veel? Kijk 
dan eens naar de mogelijke comités! 
Beide zijn prachtige leerervaringen en 
we kunnen het niet genoeg aanraden!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Ingenieureckens 
Fuifecken

Geachte (bio-)Ingenieurs van Gent
We willen dit akademiënjaar natuurlyck 
spetterend afsluiten. Nu vraagt u 
zich waarschijnlyck af hoe we het 
nog epischer kunnen maken dan het 
lentefuifecken en paashaasecken? 
Wel de VTK- ende VLK- feesteckens 
hebben na veel mede ende wyneckens 
afgesproken om altesamen een 

epische fuifecken 
te organiseren, dus hier zijn we dan!

Eenen echte middeleeuwse drank- 
en dansfestijn in het kasteel dat de 

boerekotters 
het Paviljoen 

noemen. (Voor de 
ingenieurs: dit ligt in 

het verre Noord-Westen 
van Gent, het land dat 

men Coupure noemt, of in de 
volksmond ‘t Boerekot).

Wij openen vanaf 22h de poorten 
van ons kasteel om met jullie de 
volcksdansen te dansen! Zoals daar 
zijn het skèncken, rond uwen eigen as 
draaien en willekeurige bewegingen 
met uw armeckens. Deze volksdans zal 
doorgaan tot een uur voor zonsopgang 
(lees:5h) dan zal u met uw stalen ros 

terug naar uw eigen herberg trekken.

Webcomité 
infomoment

Over de jaren heen hebben we binnen 
VTK hard gewerkt aan een toch wel 
vrij indrukwekkende website die 
ook allerhande tools bevat voor het 
praesidium, om alles digitaal vlot te 

laten verlopen.
Ons Web & ICT team is er elk jaar voor 
verantwoordelijk om deze webserver 
te onderhouden en regelmatig te 
vernieuwen. Maar aangezien er de 
voorbije jaren allerhande nieuwe 
projecten zijn bijgekomen en de VTK-
website nog niet helemaal perfect 
is, hebben we twee jaar geleden het 
webcomité opgericht om ons hierbij te 
helpen.
We zijn op zoek naar een 3 tot 4-tal 



enthousiaste studenten die graag wat 
ervaring willen opdoen door samen 
met ons aan een aantal projecten te 
werken, alsook wat kleine taakjes op 
zich te willen nemen. Het is zeker geen 
vereiste om al een hoop ervaring te 
hebben, in onze ogen is motivatie het 
belangrijkst.
Om hier nog wat meer info over te 
kunnen geven, organiseren we een 
infomoment. Dit zal plaatsvinden 
op woensdag 3 mei om 17u30 in 
vergaderzaal 2, Therminal.
Het Web & ICT Team zal een korte 
presentatie geven over wat het 
takenpakket nu juist inhoudt en daarna 
is er een mogelijkheid om gerichte 
vragen te stellen. Na het infomoment 
kunnen we dan de laatste codesprint 
van het jaar inzetten.
Tot dan!

Infomoment 
Careerteam
Het team van Career & Development 
’21-’22 draagt na een jaar vol 
interessante Sector Days, een 
gezellige Internshipfair en een meer 
dan geslaagde Jobfair, stilletjes aan de 
fakkel over aan een nieuw team.
Het nieuwe team kijkt er dan ook 
naar uit om aan het nieuwe jaar te 
beginnen. Hiervoor zijn ze echter nog 
op zoek naar een enthousiast team 
van masterstudenten om hun bij te 
staan in het Careerteam.
Ben jij volgend academiejaar een 
masterstudent? Wil je graag je grenzen 
verleggen door medeorganisator te zijn 
van de Jobfair, contacten te leggen met 
bedrijven en zelfs een eigen Sector Day 
te organiseren? Of wil je daar naast ook 
genieten van talloze voordelen zoals 
de epische teambuildings, gratis VTK-
hoodie, gratis inkom op VTK-events of 
gewoon de appreciatie van heel VTK? 

Dan ben je meer dan welkom op het 
infomoment op dinsdag 3 mei om 
20h00.
Dit infomoment zal doorgaan in VTK 
Groen. Uiteraard wordt er naar goede 
gewoonte van C&D een hapje en een 
drankje voorzien!
Indien je er niet kan bij zijn of al met 
vragen zit, aarzel dan zeker niet om 
ons te contacteren via career@vtk.
ugent.be. Tot dan!

Praesidiumverkiezing
Liefste leden,
Voor de volgende posities zijn geen 
kandidaturen ingediend voor de 
praesidiumverkiezingen:
• Communicatie (3)
• Logistiek (2)
Dit houdt in dat iedereen zich 
kandidaat mag stellen bij de Praeses 
zoals beschreven in Huishoudelijk 
Reglement Art.15bis. Kandidaturen 
kunnen ingediend worden door een 
mail te sturen naar praeses@vtk.ugent.
be vóór zaterdag 7 mei om 21u30. Op 8 
mei mogen de kandidaten zich tijdens 
de algemene vergadering voorstellen 
voor het praesidium en zullen ze ter 
goedkeuring gestemd worden met een 
meerderheid.
Voor verdere vragen mag je je steeds 
richten tot de kiescommissie.



VTKalender 

De winnaar van vorige week is Luka 
De Bolle! Jouw prijs ligt in VTK 
Blauw te wachten.

Deze week hebben we een Jigoku 
voor jullie. Vergeet niet jouw 
oplossing in de brievenbus in VTK 
Blauw te steken of door te mailen 
naar communicatie@vtk.ugent.be.

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 02/05
 19.00 IFK Finaledag   GUSB
 19.00 BEST Ledenvergadering 12  VTK Groen
 21.00 SpekkieGoliarde   Delta

Dinsdag 03/05 
 17.30 Webcomité infomoment  De Therminal
 18.00 Codesprint 5   De Therminal
 20.00 Beertasting   Delta
 20.00 Infomoment Careerteam  VTK Groen

Woensdag 04/05
 19.30 Join IAESTE Ghent  Best - IAESTE Lokaal
 21.00 Champoins League @ Lounge Delta Lounge

Donderdag 05/05
 22.00 IngenieureckensFuifecken  Paviljoen


