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1) Datum volgende PV en AV 

2) Mededeling van de voorzitter  

Er zijn eerst hier nog enkele mensen aanwezig die een project willen voorstellen. 

Ze stellen het project voor van een Europees team dat deelneemt om een energie-

efficiënte woning te bouwen. Deze wordt effectief gebouwd en momenteel zitten er 

enkel archies in het team. Hun vraag naar ons (en vooral naar recruitment toe dan) , is 

als ze onze contacten en technieken kunnen gebruiken om bedrijven te contacteren om 

zo financiering voor dit project te zoeken. Recruitment van volgend academiejaar heeft 

e-mailadressen uitgewisseld en zal met deze mensen contact houden. 

 

3) Regels en afspraken 

 

4) Voorbije activiteiten  

 

Cultuur 

•  Show 

De show verliep over het algemeen goed. Er was ongeveer 400 man aanwezig, onder 

andere ook enkele proffen en de decaan. Cultuur is tevreden en alle anderen ook.  

 

• Parkpop 

Parkpop verliep goed. De dag voor parkpop heeft cultuur wel nog een nieuwe generator 

moeten zoeken, maar deze hebben ze gevonden. Aldrank was wel te laat, op hen moet 

je qua tijdsschema echt niet rekenen. Er waren veel archies en niet-VTK leden, een 

ander volk dan op normale activiteiten, dit kwam door het goed flyeren, plakken en 

reclame maken van cultuur. Er waren wel enkele problemen qua communicatie tussen 

de groepen en de geluidsman. Een fietsenstalling was ook aangevraagd, maar deze is er 

nooit geweest. 



  

Vice 

•  Medewerkersetentje 

Er was relatief veel volk aanwezig, de wijn was wat warm en het had geregend, maar 

we konden binnen zitten. Alles verliep vlot. Het jammere was wel dat ook dit jaar weer 

enkele postjes weg waren om met hun eigen medewerkers iets te doen. Ook vonden de 

meesten het jammer dat er geen dessert was. 

 

Sport 

• 12-urenloop 

Zoals iedereen wel weet hebben we dit jaar terug de titel behaald.  

Ook moet aan het FK gevraagd worden om toch betere zichtbaarheid te hebben op het 

plein volgend jaar, aangezien we nu wat in een hoekje stonden. 

 

• IFK 

We zijn tweedes geëindigd, na het HILOK. Een oproep naar volgend jaar om toch met 

meer praesidiummensen aanwezig te zijn. 

 

 • duatlon 

De duatlon telt ook mee voor het IFK, maar voor volgend jaar. 

Het was een drukke dag, er waren ook heel wat verkeersproblemen, waardoor er een 

halfuur vertraging was. 

Zorg wel dat naar volgend jaar toe de medewerkers (en zeker aan het onthaal) goed op 

de hoogte zijn van waar de mensen moeten zijn en hoe het parcours in elkaar zit. 

Misschien is het een goed idee voor Sport naar volgend jaar toe eens goed na te denken 

over het concept en de route. Dit jaar wisten er bijvoorbeeld vrij veel lopers niet hoeveel 

rondjes ze nog moesten lopen, misschien is het ook een goed idee om het team dat 

meehielp aan de 12-urenloop eens te contacteren voor hun telsysteem. 

 

• rugby 

Het rugbytoernooi telt ook mee voor het IFK van volgend jaar. VTK is tweedes 

geëindigd, na het VEK, voor het HILOK.  

 

• minivoetbal 

De ploeg van Thomas Van Landeghem heeft ook dit jaar terug gewonnen (met 15-3). Er 

was wel minder concurrentie dan vorig jaar, er waren slechts 11 groepen. Dit kwam 

misschien doordat het samenviel met het verkiezingsetentje. De tip is dit gewoon vroeg 

genoeg in het jaar te leggen of meer reclame rond te maken.  

 

Interne 

• Kleutercantus 

De kleutercantus verliep vlot. Hij heeft wel lang geduurd, maar er is niet zoveel 

gedronken geweest. Interne bleef goed binnen de begroting. Er was niet zoveel volk, 

maar genoeg volk om voor sfeer te zorgen.  



 

• Pooltoernooi 

Het pooltoernooi was leuk, er was ongeveer 20 man ingeschreven. Het team van Daan 

& co is ook dit jaar terug gewonnen.  

 

FRiS 

• uitslag onderwijsevaluatie: 40,36% 

Deze uitslag is iets meer dan eerst gedacht, dit na de correctie van het eerste jaar met 

hun projecten.  

Brackx is vierde geëindigd bij de selectie van de wijste prof. 

De microkredieten van GSR zijn afgeschaft, maar komen volgend jaar waarschijnlijk 

terug onder gewijzigde vorm. 

  
• verkiezingsetentje  

Het was leuk!  

 

5) Komende activiteiten  

 

Vice 

•  VTK Tweedaagse + Overdracht 

Iedereen is hiervan op de hoogte gebracht via e-mail. De inschrijvingen voor de leden 

voor de tweedaagse staan al vol. Indien er toch mensen van het praesidium niet meer 

mee zouden gaan, laat dit tijdig weten, zodat er nog extra inschrijvingen zijn. De 

betalingen van het praesidium worden ter plaatse geregeld. 

  

• Close the books party 

De close the books party gaat door op donderdag 24 juni in the culture club. Het 

concept zal hetzelfde zijn als vorig jaar, een gratis receptie met hapjes. Ideeën voor dj’s 

mogen steeds doorgestuurd worden naar Bart (of Jeffrey). Culture club zet de affiche 

van VTK ook op hun site, dus daardoor zullen ook veel niet-VTK leden aangetrokken 

worden. Er is een busdienst voorzien. 

  



6) Algemeen 
Web/ICT 

• Nieuwe servers 

Web heeft 3 servers gekregen van het grondwettelijk hof! (En Bruno heeft dit geregeld) 

De opvolgers zullen deze installeren. 

 

Pers 

• extra bakjes ’t Civielkes 

Pers vraagt extra bakjes voor de ’t Civielkes aan PR&Externe. (omdat dit makkelijk 

gesponsord kan worden) 

 

• Ter land, ter zee en in de lucht 

Iedereen is hiervan op de hoogte via mail. Mathias DM zal het formulier op de website 

invullen en daarna krijgen we hopelijk meer info over de datum en het concept. 

 

Secretaris 

• deur aan rood 

De huisbewaarder heeft Bram & Lies aangesproken. Er moet een deur komen aan rood, 

(voor de automaat) om de zwervers buiten te houden. Het idee van Spee was om een 

deur te plaatsen met een badgesysteem, zoals aan de sterrenwacht. Iedereen van het 

praesidium kan dan met zijn badge binnen. Dit zullen Pieter Callebaut & Lies (logistiek 

van dit en vorig jaar) samen regelen.  

Ook dient er een nieuwe aan rood geïnstalleerd te worden. 

 

• vat dat VEK moet geven, omdat we hun vlag gestolen heb (score ^^) 

Wij hebben de vlag van het VEK kunnen bemachtigen. Arne zal het VEK contacteren 

om het vat in het Parlement op de proclamatiefuif te geven. 

  

7) Varia 
•Op aanvraag van enkele vrouwelijke praesidiumleden wordt het uur waar vrouwen 

binnenmogen op de mens night een uur vervroegd naar 00:30. 

•De UGent sweaters worden maandag of dinsdag geleverd. 

•De pringels die nog in groen staan zijn van Pers, blijf eraf. 

•Het statistics systeem is er nu, gelieve ook nog voor de activiteiten van het 2e 

semester dit goed in te vullen. 

•De sigaren worden gebruikt op de mens night. 


