
MANNA 24
10 - 14 Mei : Eindweek

Hey VTK’ers!

We zijn ondertussen aangekomen bij 
de laatste week van dit schooljaar. 
Dit betekent dat de examens eraan 
komen. Gelukkig betekent dit ook dat 
jullie eerst nog een hele week hebben. 
Hopelijk vallen de deadlines wat mee 
en kunnen jullie hier allemaal nog met 
volle teugen van genieten. Maandag 
is er ook nog een laatste FRiS AV. 

Deze zal voornamelijk gaan over de 
FRiS bestuursverkiezingen. Ben jij 
geïnteresseerd om het webcomité 
te vervoegen? Kom dan woensdag 
zeker eens langs op het infomoment.

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



FRiS AV 8    
De achtste vergadering 

en de laatste van dit 
academiejaar zal plaatsvinden 

op maandag 10 mei, deze zal 
uitzonderlijk iets vroeger starten om 

19u in plaats van het gewoonlijke 19u30. 
De vergadering zal duren tot maximaal 
22u30. Afhankelijk hoe de discussies 
verlopen zijn we meestal veel vroeger 
klaar. Deze vergadering zal online 
plaatsvinden, de deelname link zal zoals 

gewoonlijk nog volgen.

Deze vergadering zal voornamelijk 
in het teken staan van de FRiS 
bestuursverkiezingen. Tijdens de vorige 
AV werd de penning al reeds verkozen, 
tijdens deze vergadering zullen de overige 

bestuursfuncties 
verkozen worden. 

Iedereen kan zich nog 
steeds kandidaat stellen 

voor een bestuurspositie. 
Alle details omtrent de 

bestuursverkiezingen zijn ook te 
vinden op onze website.

Net zoals de vorige keer zal er opnieuw 
een bingo zijn voor tijdens de AV. De 
bingo link zal gedeeld worden samen met 

de deelname link.

Na de vergadering zijn jullie zoals 
gewoonlijk meer dan welkom om gezellig 

te blijven napraten!



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 vorig jaar het webcomité 
opgericht om ons hierbij te helpen.

We zijn op zoek naar een 3-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 12 Mei om 20u00 via Zoom.
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.
De Zoom-link wordt enkele minuten op 
voorhand doorgestuurd via mail.
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 Jacob 
Demuynck, proficiat!

Deze week valt er 
niets meer te winnen, 
maar we zouden het 
jullie natuurlijk nooit 
aandoen om een week 
zonder de Puzzel van 
de week te zitten. 
Daarom hebben we 
om te eindigen nog 
een sudoku voor jullie 
klaarstaan. 

Geniet ervan!

Maandag 10/05
 19:00 FRiS AV 8

Woensdag 12/05 
 20:00 Webcomité infomoment


