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Zondag 13 Oktober 2019  
 
 
 
 
 

Aanwezig: Dieter, Karel, Silas, Brecht, Thijs, Dario, Lisa, Iris, Fran, Sam, Maxim, Ruben,             
Josephine, Jan, Arent, Marija, Teun, Lindert, Bavo, Arnaud, Hannes, Kaat, Eline, Thomas V., 
Te laat (verwittigd): Margot, Stef, Selene, Floris, Thomas L, Viktor, Pieter-Jan 
Afwezig (verwittigd): Elisabeth, Lauranne, Nico, Valerie, Maarten, Margot 

Afwezig niet verwittigd:  
Volmachten:  

1) Datum volgende PV en AV 

27 oktober 2019: PV 6 
 
2) Mededeling van de voorzitter 

 

3) Regels en afspraken 
 
 

4) Posten 
dlk: 

● Voorbije activiteiten:  
○ PeMe - avond (8/10): Het was in de Sioux. Elke eerstejaar kreeg 1 peter 

of meter. Deze avond staat los van de initiatiedopen.  
● Komende activiteiten:  

○ Schetsworkshop (10 & 17/10): Deze workshop wordt gegeven door een 
2de master student. Het is een zeer groot succes. Er staan al 40 mensen 
op de wachtlijst. Dit is zeker een signaal dat hier een grote nood aan is. 

○ Versier je mokje (14/10): Ze zullen koffiekopjes versieren. 
● Start voorbereiding dlk bedrijven (1/10): Ze zijn begonnen met  de archiefair. 

Dit is een nieuwe tak binnen dlk, een beetje gelijkend met C&D. Vanaf 17 oktober 
zullen ze beginnen met bedrijven te contacteren.  

 
FRiS: 

● Voorbije activiteiten: 
○ Lunchinfomoment Archies  (02/10) 
○ Lunchinfomoment Burgies @ Zwijnaarde (03/10) 
○ Lunchinfomoment Indies @ Schoonmeersen (09/10) 
○ Lunchinfomoment Burgies @Plateau (10/10): De lunchinfomomenten 

waren een groot succes. Er zijn heel veel mensen gekomen. Ze hebben 
ook veel nieuwe mensen ontmoet die gemotiveerd zijn om naar 
vergaderingen te komen en om stuver te worden. 



● Komende activiteiten: 
○ Lunchinfomoment Indies @Kortrijk (16/10) 
○ Welkomsreceptie (17/10): Er is eerst een klein infomoment voor 

geïnteresseerden en Stuvers. Daarna is er een receptie in de receptiezaal 
van de Plateau.  

○ FRiS AV 1 (21/10): Er zullen croques zijn.  
 

Web & ICT:  
● Komende activiteiten:  

○ Codesprint I (23/10): Het eten is nog een verrassing.  
 

Sport:  
● Voorbije activiteiten: 

○ Lopen door Gent (30/9 + 7/10) 
○ Speedteam Training (3/10 + 10/10): Er was redelijk veel volk. Leuven 

heeft t-shirts uitgedeeld.  
○ Minivoetbal Try-Outs (30/9): Het was een trieste opkomst. In totaal 

kunnen ze 3 teams vormen. Waarschijnlijk zal 1 van de 3 teams er ook 
direct uitliggen.  

○ Basketbal Try-Outs (2/10): Zeer goede opkomst.  
○ Veldvoetbal Try-Outs (3/10): Dit was de eerste keer. Er was een grote 

opkomst met onder andere grote ex-voetballers. Ze zijn rechtstreeks 
geplaatst voor het IFT. 

○  Volleybal Try-Outs (9/10): Er waren meer volleyballers dan vorig jaar. 
Ze hebben goede teams kunnen vormen.  

○ Bumperball (8/10): Veel wissels in de inschrijvingen. Maar uiteindelijk is 
het helemaal vol geraakt.  

● Komende activiteiten: 
○ Lopen door Gent (14/10 + 21/10): Ze willen meer eerstejaars. Ze zullen 

reclame maken bij hun.  
○  Speedteam Training (17/10): Dit is de laatste Speedteam training voor 

24 urenloop Leuven.  
○  IJshockey (21/10): Dit zal doorgaan in het Kristalijn. Je hoeft niet te 

kunnen schaatsen om hieraan mee te kunnen doen.  
○ VTK Gent @24 Urenloop (22/10 - 24/10): Er zijn al 30 inschrijvingen. Dit 

is 9 meer dan vorig jaar. Ze hebben zich voor 50 ingeschreven in Leuven. 
Er mogen ook zeker supporters mee. Er is veel sfeer in Leuven, het 
evenement leeft echt veel meer dan in Gent.  

● IFK: 
○ Veldvoetbal: 

Voorrondes IFT:   VTK - WiNA (9 - 0),    VTK - VLK (1 - 1 [2-0]) -> IFT 
4/11 

○ Tafeltennis:   1. ML-VEK  147     2. VTK  119     3. HILOK  114  
■ Deze resultaten tonen hoe belangrijk het is dat mensen komen 

die het zelf niet kunnen. Zij helpen om toch een beetje extra 
punten te sprokkelen. 

○ Minivoetbal: 
Heren:    VTK 3 - ML-VEK 3 (14/10)  
Dames:  VTK - HILOK 1,    VTK - VGK   (14/10)  De eerste 2 ploegen gaan 
door. 

○ Volleybal: 



Dames:  Poule 1: HILOK 1, VRG, Chemica, VLK 2, VTK 2         Poule 3: VGK 
1, VTK 1, ML-VEK 2, VDK, VBK    (21/10)    De eerste 2 ploegen gaan door.  

○ Tussenstand:   1. ML-VEK 160      2. VTK 140     3. HILOK 120 
 
Cultuur: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Pokeravond (2/10): Dit is goed verlopen. Het was in de Sint-Pietersabdij. 

Er zijn redelijk veel chips en kaarten gestolen. De winnaars waren heel 
blij met de prijzen. Er was een goede samenwerking met de 
drankhandelaar. Ze waren lichtjes onderbezet op vlak van medewerkers 
waardoor ze iets minder konden langsgaan om drank te verkopen.  

○ Eerste scriptsessie: Het concept van de show is hier bekend gemaakt. 
Iedereen was enthousiast. Ze hebben veel mopjes gemaakt. En zijn 
creatief bezig geweest. Momenteel zijn er veel laatstejaars. Ze gaan nog 
eerstejaars proberen ronselen. Anders studeert iedereen op een gegeven 
moment af.  

● Komende activiteiten: 
○ Quiz (22/10): Het is op dezelfde plaats als vorig jaar. Er zijn quizmasters 

genoeg. 
○ Danslessen: Deze zullen elke woensdagavond doorgaan voor 4 weken. Er 

zijn 2 niveaus. Mensen die vorig jaar als geweest zijn, kunnen inpikken 
bij gevorderden. De dansen zijn disco, chachaca en bachata.  

 
Interne:  

● Komende activiteiten:  
○ Ouderinfoavond (24/10): Dit is hetzelfde concept als vorig jaar. Hannes 

mag gaan presenteren.  
○ Update@campus (24/10): Dit is in samenwerking met VLK en Hermes.  
○ Initiatiedoop 1 + peter en meteravond (14/10): Ze doen hetzelfde als 

vorig jaar (dropping) maar dan zonder ruiltocht. Er zijn 78 
inschrijvingen en 8 peter-en-meter-groepen.  

○ Schaatsen initiatiedoop: De schaatsbaan was al bezet. Ze zijn op zoek 
naar alternatieven. De voorstellen zijn zwemmen (afhuren Rozebroeken) 
en muurklimmen. 
 

Feest:  
● Voorbije activiteiten: 

○ Mexican goliarde (30/09): Het was super plezant. Het was een zeer 
goede editie en zeker voor herhaling vatbaar, maar dan met een ander 
thema.  

○ Schachtengoliarde (07/10): Echt lit!  
● Komende activiteiten: 

○ VTK openingsfuif (15/10): Iedereen moet zeker 2 shiften doen. Het is 
uitverkocht.  

○ VTK@beiaardcantus (16/10): Het is helemaal uitverkocht. Misschien 
kunnen ze nog aan meer tickets geraken door op het einde tickets over te 
kopen van andere kringen.  

○ goLIARde (21/10): Bij aankomst krijgt iedereen een shotje water of 
wodka. Feest moet proberen raden wat je hebt gedronken. Indien ze het 
fout raden is het shotje gratis. Er zal ook een mogelijkheid zijn om je 
alcoholpercentage te berekenen.  



○ Foodsie proefsessie (24/10): De cateraar voor op galabaldiner.  
 

Career & Development:  
● Voorbije activiteiten: 

○ Orientation Day (30/09): Het is goed verlopen .  
○ Development Day (8/10): In het begin hadden ze schrik voor een tekort 

aan inschrijvingen doordat het samenviel met de doop. Maar uiteindelijk 
is het allemaal goed gekomen. Toch volgend jaar absoluut niet laten 
samenvallen met een grote doopactiviteit (dit jaar de talentenshow). 

● Komende activiteiten: 
○ Sector Day IT & Electronics (15/10): Het is een gin tasting. Via een 

workshop praat je eens op een andere manier met een bedrijf. Het is een 
goede pre voor de openingsfuif.  

○ Sector Day Chemistry & Electromechanics (17/10): Het is een cocktail 
workshop.  

○ Sector Day Construction & Dredging (23/10): Het is een sushi workshop. 
 

BEST:  
● Voorbije activiteiten 

○ IT DM (29/09-04/10): Er zijn  een aantal buitenlanders naar Gent 
gekomen om aan de internationale site te werken.  

○ SC in 2 Hours (01/10): De Summercourse in 2 hours was met 
verschillende opdrachten in de Plateau. Hier hebben ze uitleg gegeven 
over BEST en croques gegeten. Er was veel volk en ze zijn erachter nog 
met veel mensen op café gegaan.  

○ JJBT (03/10-06/10): Ze zijn vorig weekend op training in Duitsland 
gegaan. De feestjes waren plezant maar soms wel dodelijk. 

● Komende activiteiten 
○ Internationale shotjesgoliarde (14/10): Je kan voor 1 euro draaien aan 

het rad. Je kan een shotje winnen of een reis door de wereld (alle 
shotjes).  

 
Communicatie:  

● Komende activiteiten:  
○ Creatieve schrijfavond (14/10): De lege pagina’s van het Civielke zijn 

goed gevuld geraakt. Er was ook chips.  
● Algoritme facebook: Hoe meer mensen iets liken en reageren, hoe meer mensen 

het op hun tijdlijn zullen zien.  
 

Delta  
● Refill na beiaardcantus: Het is 2,5 euro om na de Beiaardcantus je pot bij te 

vullen.  
● Oktoberfest (22/10): Er zullen halve liters zijn aan 2 euro en gratis pretzels. Als 

je je verkleedt krijg je een halve liter gratis.  
 

5) Algemeen 
● Goedkeuren PV 4: unaniem goedgekeurd  
● Stemmen actieve medewerkers 

○ Pieter Mouwen, Tim Vanhooren, Emmeric Cloet, Lise Vanderbeken,  Roderik 
Meersschaut,  Arthur Anckaert (delta): unaniem goedgekeurd  



○ Sharon Deceuninck, Gilles Baekelandt, Jelle de Wispelaere (speedteam coaches): 
unaniem goedgekeurd  

○ Nicolas De Koning (Cursus): unaniem goedgekeurd  
○ Nathalie Peeters (dlk voorzitter), Arno Huylebroeck (dlk voorzitter), Fabian De 

Vriendt (dlk penning), Ulricke Peerlinck (dlk penning): unaniem goedgekeurd 
○ Simon ooghe (Vice): unaniem goedgekeurd 

 
6) Varia 

● Kijk ik heb mijn pak aan! (Van Lierde) 
● Onderwijsevaluaties wiki (Arnaud): Hij wilt dat de onderwijsevaluaties op de wiki 

komen. Zo is het makkelijk om een keuzevak te kiezen. De wiki zal worden aangepast. 
Zodat je attributen aan een vak kan geven. Maar ook met de mogelijkheid om reacties bij 
een vak te plaatsen. 

● Kuisweken (Karel): Silas, Betty en Van Lierde. 
● Update over Skireis: Ze bieden een skireis aan met volgende voordelen:  

○ Après-ski van 16u tot 22u op het grote terras van ons verblijf, net naast de piste, 
○ Elke avond organiseren ze een feestje in de ravecave van het verblijf , 
○ 35 gratis vaten, gratis shots tijdens de après-ski, 
○ Skipas voor 200 km piste, 
○ Het complex is grotendeels nieuwbouw, het beschikt over Zwitserse 

luxe-appartementen met parketvloer, wifi-router op elke kamer, 2 badkamers 
vanaf een 6 persoonskamer, skibot verwarming in de lockers,... 

○ Ze zitten aan de goeie kant van Les Quatre Vallées: geen/weinig sleepliften, 
blauwe pistes aan het hotel, na 1 liftje heb je al een ruime keuze aan zwaardere 
pistes. 

○ Spotgoedkope supermarkt als 0e verdieping van ons verblijf. 
○ 50 Euro korting indien je een rekening opent bij Keytrade.  

Er is Wifi over heel het gebied. Ze zullen ook nog eens kijken naar de mogelijkheden van 
een simkaart. Ze hebben belangrijke concurrentie van Hoogtestage. Zij zitten aan de 

linkerkant van het gebied. Hun prijzen lijken goedkoper maar de busreis is bij hun niet 
inbegrepen in de prijs. Ze zullen gaan presenteren bij de eerste en tweedejaars.  

● Kledij van VTK (V.Lierde): Hij wil opnieuw kledij van VTK. Hij zal zelf iets proberen 
maken. De pullen zijn gestopt omdat het te moeilijk was voor cursus.  


