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Aanwezig: Dieter, Karel, Silas, Brecht, Thijs, Floris, Dario, Lisa, Thomas L, Stef, Iris, Fran, Nico,               
Sam, Maxim, Ruben, Josephine, Jan, Margot, Arent, Marija, Selene, Lauranne, Teun, Lindert,            
Bavo, Arnaud, Valerie 

Te laat (verwittigd): Pieter-Jan, Floris en Stef, hannes, Kaat, Eline, Thomas V. 
Afwezig (verwittigd): Elisabeth, Viktor, Maarten 

Afwezig niet verwittigd:  
Volmachten:  

1) Datum volgende PV en AV 

13 oktober 2019: PV 5 
 
2) Mededeling van de voorzitter 

 
Proficiat aan iedereen voor de voorbije week! Het was een drukke week en we hebben 
geknald. Vooral voor cursus en delta was het echt een drukke week en ze hebben dit echt 
goed gedaan.  

 
3) Regels en afspraken 

 
Je moet altijd de reden doorsturen waarom je niet naar een PV kan komen. Je mag dit altijd 
in privé doorsturen.  

 

4) Posten 
Career & Development: 

● Komende activiteiten: 
○ Orientation Day (30/09): Er zijn er al 115 ingeschreven. Het maximale is 

120. Dus zeker allemaal welkom. 
○ Development Day (08/10): Er is een CV screening gedurende de hele dag, 

enkele workshops van BCG, delaware etc.  
 
Interne:  

● Voorbije activiteiten:  
○ Onthaaldag (20/09): Ze willen iedereen bedanken die heeft geholpen. Ze 

zijn blij dat ze een goede indruk hebben achtergelaten.  
○ Zwijnaarde Kick-off (26/09): Het verliep allemaal goed.  Ze hebben 

pizza’s uitgedeeld. Het viel goed mee van volk waardoor iedereen 
voldoende pizza had. Het was op het 2de verdiep van IGent. Ze hebben 
problemen gehad met domino’s. Dus volgend jaar moet Interne hier 



zeker opletten dat er duidelijk gecommuniceerd wordt met Domino’s. Of 
kijken voor een andere pizzazaak.  

○ Varia-Knorr: Ze zijn verantwoordelijk voor de ledenkortingen. Ze hebben 
samengezeten met Knorr. Knorr wilt graag focussen op nieuw dingen, 
zoals op evenementen staan etc. Als je denkt dat je ooit een knorr standje 
zou kunnen gebruiken op je evenement moet je dit laten weten aan 
Interne. De slogan van Knorr is ‘live the break’.  

 
Cultuur: 

● Komende activiteiten  
○ Pokeravond (2/10): Het is het klassieke concept zoals andere jaren. 

Inschrijvingen zijn nu halfvol. Je kan een koptelefoon en een HD TV 
winnen dus maar zeker reclame. Ze hebben ook nog veel shifters nodig. 
Ze zullen ook schachten claimen.  

○ Start scriptsessies: Ze gaan de show beginnen schrijven. Iedereen is 
welkom. Er zullen ook pintjes en hapjes zijn. Ze zullen daar ook voor het 
eerste keer hun idee uit de doeken doen.  

 
FRiS: 

● Komende activiteiten: 
○ Lunchinfomoment archies (02/10): Er zullen gratis croques en frisdrank 

zijn. De bedoeling van dit evenement is om mensen warm te maken voor 
FRiS. 

○ Lunchinfomoment Burgies @ zwijnaarde (03/10): idem  
○ Lunchinfomoment Burgies @plateau (10/10): idem  

 
Schachtentemmer: 

● Komende activiteiten: 
○ Doop 
○ Voordoop (1/10): Er zijn 40 mensen ingeschreven. Vorig jaar waren er 

56 ingeschrevenen. Dus ze denken dat het ongeveer zo iets zal zijn. Als 
het regent zullen ze warme chocomelk voorzien en een plaats zoeken 
met bomen en eventueel een zeil spannen. Floris ging misschien nog eens 
rondgaan bij de 2de jaars om meer uitleg te geven over de doop.  

○ Leuven (3/10) 
○ Schachtengoliarde (7/10) 
○ Schachtenshow + cocktailavond (8/10) 
○ dit jaar zelfde avond 
○ Openingsfuif VPPK (9/10): Er zullen tickets aan de kant worden gelegd.  
○ Ontgroening (10/10) 
○ Cantussen 

■ Voordoopcantus (1/10) 
 

Sport: 
● Voorbije activiteiten: 

○ Onthaalloop (23/9): Dit was een succes. Er was 35 man, dit is 20 meer 
dan het maximum van vorig jaar.  

○ Sport Kick-Off (24/9): Er waren 25 inschrijvingen meer dan vorig jaar. In 
totaal waren er 175 inschrijvingen. Het springkasteel is natuurlijk 
minder gebruikt door de regen.  

○ Speedteamtraining I (26/9): Ondanks het slecht weer was er ongeveer 



20 man.  
● Komende activiteiten: 

○ Lopen door Gent (30/9): Ze zullen een ander rondje lopen. De mensen 
die maar 5 km willen lopen kunnen aansluiten bij VLK lopen. Ze gaan 
fluovestjes gebruiken zodat het veilig is. Het parcour van vorig week was 
gusb- watersportbaan- station-citadel-strop-delta  

○ Minivoetbal try out (30/9): Ze zoeken nog een mannen en vrouwen 
team.  

○ Basketbal try out (2/10): Ze hebben hiermee een Erasmusser kunnen 
bereiken.  

○ Veldvoetbal try out (2/10): Momenteel ziet er momenteel goed uit (40 
inschrijvingen) maar hiermee kunne ze maar 1 team uithalen. Dit is een 
zwak punt, dus ze kunnen altijd mensen gebruiken.  

○ Sport aan zee (3/10): Door slecht weer gaat dit niet door.  
○ Speedteam training II (3/10) 
○ Lopen door Gent (7/10)  
○ IFK Tafeltennis (7/10): Iedereen mag afkomen. Zowel mensen die 

effectief spelen en mensen die niet spelen. Het is een leuke sfeer. Zeker 
vrouwen hebben ze altijd nodig. Neem ook schachten mee!  

○ Bumperball (8/10): Zelfde concept als vorig. De inschrijvingen zitten nog 
niet helemaal vol, dus je mag hiervoor zeker nog reclame voor maken.  

○ Volleyball Try-Outs (9/10):  
○ Speedteamtraining III (10/10):  

 
 

Vice: 
● Internationalisering: Buddyproject: Voorstel is om maandag voor de goliarde 

een soort van pre te doen met de internationale studenten. Het zou een soort van 
systeem zijn zoals de peters en meters bij VTK. Ze zouden zo proberen om 
contact te blijven houden met de Erasmussers en ze uit te nodigen voor andere 
evenementen. Op onthaaldag is Karel langs geweest bij de internationale 
studenten. Er hebben zich daar al 80 mensen ingeschreven. Maandag is het ook 
initiatiedoop 1 dus het zou waarschijnlijk verlegd moeten worden.  
geïnteresseerden: Xander, Dieter, Selene, Arnaud, Valerie, Brecht, Lindert, Sam, 
Teun, Fran, Lauranne, Marija, Iris, Nico en Karel  

 
BEST: 

● Komende activiteiten: 
○ IT Department Meeting (29/09-04/10): Deze week is het IT DM. 

Vanavond zijn er tussen 5 à 10 mensen toegekomen. Zij zullen de hele 
week aan de algemene site van BEST werken en boiten etc.  

○ Summer Course in 2 hours (01/10): Dinsdag is het Summer Course in 2 
hours. Er zullen gratis croques zijn. Iedereen mag komen. Het is dus niet 
enkel voor mensen die deze zomer op course zijn gegaan.  

○ Joint Joint Board Training (03/10-07/10): Volgend weekend gaan ze 
naar Duitsland. Er is daar een training voor alle boards. Omdat het ook 
met bonding is, is het joint joint board training.  

 
Feest: 

● Voorbije activiteiten:  
○ Openingsgoliarde: Het was lit! Elke goliarde zal de dinsdag na de vorige 



goliarde online worden gezet. Zet je aub op aanwezig. Dit trekt volk.  
○ Openingscantus: Zeker geslaagd voor eerste cantus. Er was veel volk  

● Komende activiteiten: 
○ Mexican goliarde (30/9): Dit zal zeer leuk worden. De promo’s zijn 

desperados, brandende shots,... Verkleden betekent een gratis fire shot. 
Tequila zal ook maar 1 euro zijn.  

○ Ticketverkoop hal plateau openingsfuif: De verkoop shiften staan online 
dus schrijf je zeker in.  

○ skachtgoliarde: Het standaard concept 
 

Delta:  
● Voorbije activiteiten:  

○ Openingsreceptie (22/09): Alle cava en bellini was op. Delta heeft veel 
complimenten gehad over de bellini en de kippenboutjes.  

○ Student Kick-Off (25/09):  Een dikke merci aan iedereen die geholpen 
heeft. Het is allemaal goed verlopen. Dikke merci aan logistiek.  

● Varia: VEK Presents (2/10): Woensdag tapt Delta van 13u-14u op kramersplein. 
Dus kom zeker langs met je schachten. 

 
dlk : 

● Voorbije activiteiten  
○ Bachelor krant: Ze hebben pizza gegeten.  
○ Erasmus bar: Het was een drukke avond. Er waren veel mensen 

aanwezig.  
○ De verkoop van tekenpakketten is ook allemaal heel vlot verlopen.  
○ Feest: Donderdag was hun feest iets minder. Er was maar 30 à 40 man.  

● Komende activiteiten:  
○ Petermeteravond (8/10): Het is peter en meter avond voor de 

architecten. Iedereen krijgt 1 peter of meter.  Mensen kunnen daarna ook 
nog altijd zich aansluiten bij een peter en meter groep van VTK  

 
Communicatie : 

● Voorbije activiteit: 
○ Creatieve schrijfavond (26/09): Er was 10 man afkomen. Ze hebben 

gebrainstormd over ideetjes voor thema’s van t’ Civielke en over artikels. 
○ fb en insta: Like  zo veel mogelijk posten die je passeert op fb. Fb is een 

algoritme hoe meer mensen dingen liken, op hoe maar nieuwspagina’s 
het zal verschijnen.  Zet je ook altijd aanwezig of geïnteresseerd op 
activiteiten en nodig je vrienden uit. Ze zullen ook de mogelijkheden van 
een wedstrijd op Instagram eens onderzoeken.  

 
5) Algemeen 

● Goedkeuren PV 3: unaniem goedgekeurd. 

 
6) Varia 

● 2000 flyers (Arnaud) : Vorig jaar hebben Arnaud en Thomas voor de campagne van 
cultuur 5000 flyers besteld. Ze hebben er nog heel veel over en vroegen zich af of 
iemand een idee had om er iets mee te doen. De ideeën waren de yucca behangen, 



gebruiken voor een BBQ aan te steken of doorgeven naar het cultuur team van volgend 
jaar.  

● VTK Survey (Karel) : De survey is handig om feedback te krijgen over je post. Vergeet 
hier niet op te antwoorden.  

● Werking logistiek (Selene) : Alle spullen in rood zullen worden gelabeld en opgelijst 
samen met de schachten. Je zal nog steeds een mail moeten sturen met welke materialen 
je nodig hebt voor een activiteit. Dus denk er zeer goed over na. Je kan ook nog altijd zelf 
in rood. Materiaal bij de uitleendienst moet je zelf bestellen. Je kan altijd vragen of 
logistiek er achter wilt.  

● De badges voor in Eco zullen eerste allemaal moeten teruggegeven worden voordat de 
nieuwe kunnen worden gemaakt. Voorstel om 1 in de kar te leggen. Dit zou zeker 
werken binnen de uren dat de Eco nog open is. Maar na een bepaald uur heb je ook een 
kaart nodig om binnen de Eco te geraken. Andere voorstel is om een eco kaart bij de 
sleutel van kar te hangen.  

● Kar: We zullen toch hetzelfde type auto kopen. Een camionette met een laadklep weegt 
veel te veel. Door de laadklep vermindert het vulvermogen ook extreem.  

● Er zullen strengere kar testen komen. Iedereen zal hem ook opnieuw moeten doen bij de 
nieuwe kar. We moeten nu nog geen aanhangwagen kopen. Momenteel kunnen we die 
gebruiken van Hannes. Unaniem goedgekeurd. 

● Actieve medewerker (Karel): Elke post heeft medewerkers. Deze medewerkers kunnen 
jullie actief maken door ze op een pv actief te laten stemmen. Als actieve medewerker 
krijgen ze tal van voordelen. De richtlijnen om actief te worden, hangen van post tot post 
af. Er is een mail gestuurd naar de medewerkers dat ze nog vaste medewerkers zijn tot 
openingsfuif. Het actief maken van de medewerkers op de site zal gebeuren door vice.  

● Betaling via bbbbbbbbbol.com (PJ): Bij bol aanvinken achteraf betalen. Zo kan penning 
de factuur van bol.com afhalen en het betalen. Het is belangrijk dat je alles bestelt via het 
secretaris account. Enkel dit account is een business account.  

● Overdrachten (Karel): Begin op tijd aan de overdracht! 
● Kuisweken (Karel): Er wordt een blad in blauw opgehangen met de kuisweken. Vink op 

dit blad de taken af dat je hebt gedaan. 
● nico: In delta is het pinten voor linten.  
● valerie: lezingen: Ze hadden gedacht aan 2 start-ups, o.a. Jeroen van houte. Een grotere 

naam zou een breder publiek aantrekken. Het zou ook mensen aantrekken die niet tot 
onze faculteit behoren. 

http://bbbbbbbbbol.com/

