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1) Datum volgende PV en AV 

PV 10: 16 februari 2020  
 

2) Mededeling van de voorzitter 
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Posten 
C&D: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Internshipfair (26/11): Alles is vlot verlopen. Er was veel volk. De 

bedrijven waren positief.  
 

IAESTE:  
● Voorbije activiteiten:  

○ IAESTE info-event (27/11): Er waren een 100 tal mensen. Op de receptie 
zijn er veel mensen blijven plakken voor persoonlijke vragen.  

 
Feest: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Holy-arde (25/11): Het koor was zeer goed! Er waren zeer leuke foto’s 

van. Er was niet super veel volk maar iedereen was zat.  
○ Ouderoldercantus (29/11): De ouderolders vonden het zelf super leuk. 

Er waren heel weinig ouderolders. Vorig jaar waren er meer. Het is beter 
om het voor een vrije dag te leggen en in het 2de semester.  

○ Sinterklaas goliarde (2/12): Het was heel leuk. Er was weinig volk. Er 
was veel sangria.  

○ Sinterklaascantus (5/12): Er was heel veel volk. Er is een goede trend 
gekomen in cantussen. Er komt veel meer volk naar cantussen dan vorig 
jaar. Er komen ook altijd heel veel bezoekende kringen.  



● Komende activiteiten:  
○ Netflix goliarde (9/12): Ze zullen een filmpje kijken. Ze gaan naar de The 

Irishman kijken. Deze duurt 3 uur lang.  
○ Lounge Study (10/12): Vroeger deden ze dit veel maar was het enkel met 

praesidium. Nu hebben ze hiervan een officiële activiteit gemaakt. Ze 
zullen redbull’s verkopen voor een 1,5 euro.  

○ Massacantus (11/12): Ponsie zal ons vertegenwoordigen voor 
bierkoning.  Hij moet enkele keren 1 liter rodenbach atten. Hij zal er 
helemaal voor gaan want het is echt iets dat hij zelf ook graag wilt 
bereiken. Het zou heel leuk zijn als hij wint.  

○ Repetitie 2 VTKnapenkoor (12/12): Ze zullen repeteren voor de show. Ze 
zullen ook een liedje zingen op Parkpop samen met Blanc. 

 
Cultuur:  

● Voorbije activiteiten:  
○ Burgies On Stage (26/11): Het was dezelfde dag internshipfair. Het sloot 

hiermee mooi aan. Ze hebben 200 deltabonnetjes gegeven aan de eerste 
200 mensen. Dit heeft zeker aangeslagen. Het was ook leuk om te zien 
dat elke band zijn eigen publiek mee had. Zo had bv de 2de band 40 
jarige mee met metal t-shirts. Het was stiller dan vorig jaar maar nog 
altijd te luid . Voor de geluidsoverlast is het beter om bands zonder drum 
te huren.  
Voor volgend jaar hadden ze het idee om een avond met akoestische 
muziek te doen.  

○ Museumnacht (5/12): Het was redelijk laat online gekomen. Het viel 
samen met de cantus en de jury’s van de architecten.  

○ Scriptsessie: Ze zat een beetje achter op schema. Ze doen vanaf nu 2 
sessies per week. Ze hebben nu ongeveer 75% van het script geschreven.  
 

Interne:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Initiatiedoop 3 (02/12): Er was niet super veel volk. Dit is ook logisch 
omdat het dichter bij de examens ligt. Het was wel super tof. Ze hadden 
een heel zwembad voor zichzelf.  

○ Sinterklaas (06/12): Ze hebben het 2 dagen gedaan omdat de 
tweedejaars in opstand zijn gekomen. Ze zijn niet langs geweest in de 
lessen van de archies maar in plaats hiervan zijn ze langs geweest in de 
ateliers. De archies apprecieerden dit meer dan langsgaan in de les met 
enkele domme verhalen.  

 
Sport:  

● Voorbije Activiteiten: 
○ Lopen door Gent (25/11 + 2/12) 
○ Zwemtraining (26/11 + 3/12) 
○ Bierbowling (28/11): Het was heel leuk. Ze hebben 2 erasmussers 

kunnen bereiken. Ze willen met sport hard inzetten op het bereiken van 
erasmussers. Ook Hilok is langsgekomen. Iedereen was zat. Daarna zijn 
naar een VLK feest geweest.  

○ Zwemmarathon (4/12):  Ze zijn 2de geworden. VGK is eerste geworden 
maar zij hadden een topsporter die bijna altijd zwemde. Er was super 
veel sfeer.  



● Komende activiteiten: 
○ Kerstloop (9/12) 
○ Kerstschaatsen (10/12): Ze zullen gaan schaatsen op de kerstmarkt.  
○ vergadering 12 urenloop: Ze doen volgende week een eerste vergadering 

voor 12 urenloop. Deze zal gaan over de inkleding van de tent, promo,... 
● IFK: 

○ Minivoetbal: Heren: VTK 3  9 - 2   VPPK 1 (25/11)  -> VTK 3 - Hermes (2e 
sem) 

○ Judo (19/11): 1. HILOK 54     2. VTK 52     3. VGK 46 
○ Badminton: Niet-Geklasseerd Enkel (9/12) 

● Tussenstand:    1. HILOK 1320    2. VTK 1250    3. VLK 1050  
 
BEST:  

● Voorbije activiteiten:  
○ EBEC Preliminaries Schoonmeersen (28/11): Het was de derde 

voorronde van EBEC. Dit was in Schoonmeersen. Ze hadden maar 10 
teams en ze hadden gehoopt op 15. Volgend jaar zullen ze de datum van 
deze voorronde herevalueren. Want nu hadden zowel de burgies als 
industriële testjes de week erna.  

 
Communicatie:  

● Varia:  
○ Kerstkaartjes: Ze zullen dit sturen naar alle medewerkers, praesidium, 

eerstejaars, decaan, FK kringen en VTK Leuven.  
○ VTK Awards: De  awards komende volgende week online.  

 
Vice:  

● Voorbije activiteiten:  
○ Medewerkersetentje (27/11): Dit was in de Colmar. Het was heel leuk. 

Op het einde waren ze een beetje te veel aan het zwijnen voor de Colmar.  
○ Praesidiumetentje (08/12): De ober zei dat we een goede groep waren. 

Daarna zijn we in de Spijker nog iets gaan drinken.  
● Komende activiteiten:  

○ Kerstfeestje (12/12): Probeer jullie cadeautjes onder de kerstboom te 
leggen. Zij zullen de cadeautjes naar de Lounge brengen. 

 
Praeses:  

● Voorbije activiteiten:  
○ Rood renoveren (25/11 -7/12): Het is zeer mooi. Er zaten al direct 

mensen in vandaag. Vanaf nu moet ook rood worden gekuist bij de 
kuisweken.  

 
Delta  

● Komende activiteiten:  
○ Delta for life (13/12): Je kan een plaatje aanvragen voor het goede doel. 

Het is ook mogelijk om een vrije bijdrage te schenken aan het goede doel. 
Het goede doel is de cardiologische liga.  

○ Afterparty massacantus  
 

Cursus:  
● Lezing: Dirk  Frimout komt spreken.  



 
dlk:  

● Voorbije activiteiten:  
○ Sinterklaas verkoopt boeken (5/12): Dit was een succes. Ze hebben heel 

veel boeken verkocht.  
○ Uierverkoop: Ze verkopen heel vlot.  

● Aankomende activiteiten:  
○ Kerstfeest (20/12): Volgende week start de kaartverkoop. Het feest zal 

doorgaan in de zaal ‘In de ruimte’. Dit wordt georganiseerd door de 
derdejaars. Het event is enkel voor architectuurstudenten en proffen.  

○ Archiefair (19/02): Het panelgesprek is bijna volzet.  
○ Portfolio-avond (22/04): Ze zijn de eerste bedrijven aan het sturen voor 

de beurs.  
● Varia:  

○ Parkpop, 24-charity & 12-urenloop: Ze willen net zoals Existence in 
Leuven een leuk stand ontwerpen ipv de tenten tot nu toe. Voor parkpop 
zou dit bv kunnen gebruikt worden als bar, op 24-charity als vervanger 
voor de zeilltent op palen in de tuin,... . Ze zijn dit aan het bespreken met 
deze posten. Het is dus met het oog op het 2de semester.  

○ Dj booth: Er is hier te weinig interesse in binnen dlk en vanuit Delta. Er is 
ook  niet voldoende plaats in de stockageruimte van Delta. 

 

5) Algemeen 
● Groenbespreking Verkiezingen: Dit zal doorgaan in de eerste week van het 2de 

semester.  
● Goedkeuren PV 8: Unaniem goedgekeurd  
● Actieve medewerkers:  

○ Jerôme De Jonghe(Delta): Unaniem goedgekeurd  

 
6) Varia 

● Wanneer Groenbespreking (verkiezingen) (Maxim) 
● Optie simkaarten kopen op skireis (Maxim): Ze voorzien ze zelf niet. Waarschijnlijk kan 

je ze wel kopen in de supermarkt onder het verblijf. Ze zullen Skiline informeren dat ze 
in het infoboekje zetten.  

● Ak min pak ni oaneb, et ni min skulde (Van Lierde)  
● Kerstkaartjes (Betty)  
● Hoe epic is rood en hoe epic is Hannes (Karel) 
● Waarom smaken kerstmutsen naar Chimay? (Karel)  
● EK delta? (Vikcy): Delta zal het aanvragen om de voetbal op groot scherm te spelen. 


