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Afwezig: Jasmien, Lies, Pauwel, Max V, Lien, Brecht, Arne 
 
 

1) Datum volgende PV en AV 
22 september: begrotingsAV 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 
3) Regels en afspraken 

 
  

4) Komende activiteiten  
 
Interne 

o Onthaaldag:  
Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk praesidiumleden naar deze 
activiteit moeten komen. De onthaaldag valt naar gewoonte de vrijdag 
voor het academiejaar (23 september). Zo goed als alle eerstejaars zijn 
daar aanwezig en sommige postjes moeten een spel organiseren. In de 
voormiddag is er ook hulp nodig voor de rondleidingen.  

o Bach Launch: 
Er zullen volgend jaar meer plaatsen zijn. Het is de bedoeling dat er zoveel 
mogelijk praesdiumleden aanwezig zijn om de nieuwkomers met het VTK 
en het praesidium te laten kennis maken. Indien er niet genoeg 
praesidiumleden aanwezig kunnen zijn, zal de hulp van medewerkers 
worden ingeroepen. 

 
Recruitment 

o Kick-Off:  
Dit is dit jaar weer een karting. Ze zijn nog niet helemaal zeker waar ze het 
dit jaar zullen laten doorgaan. Het zou doorgaan op 4 oktober. 
Laatstejaars mogen komen wanneer ze hun CV doorsturen. 



5) Algemeen 
 
Penning 

o Onkostennota’s:  
Een mail met uitleg volgt. Hou de rekeninguitreksels bij! 

o Begrotings-AV:  
Deze zal dit jaar op 22 september doorgaan. De begroting per post moet 
klaar zijn. Een mail met uitleg volgt. 

o Printcodes:  
Wat gaan we doen met medewerkers met een account? Deze hebben 
namelijk geen poef en betalen dus ook niet voor hun prints. Momenteel 
heeft geen enkele medewerkers een account. Er was een idee om 
eventueel een gastaccount op te richten. Maar blauw zit nu al vol met 
mensen, dit leek ons dus geen goed idee. Er komt een tool om op accounts 
prints te volgen van medewerkers en deze betalend te maken.  
 

Recruitment 

o Got-IT: Deze activiteit ligt nog niet vast. Vorig jaar was er niet veel volk 
aanwezig. Recruitment stelt een alternatieve activiteit voor (zelfde 
concept, andere locatie en vroeger in de eerste semester). P&G stelde de 
studio’s voor van VTM ... Als er ideeën zijn voor leuke locaties, laat het dan  
weten aan recruitment. 

o Thema-avonden gelinkt aan richting:  
Dit zou een activiteit analoog aan Got-IT zijn. De vraag die er gesteld werd 
is of we het per richting of per sector zouden organiseren. Het lijkt ons 
eenvoudiger naar bedrijven toe om het per sector te doen. Voor de leden 
ligt dit iets moeilijk omdat zij veelal nog niet weten in welke sector ze 
terecht willen komen. Het kan handig zijn om ook de andere verenigingen 
(poutrix, ceneka, ..) te contacteren om beter de leden (en een breder 
publiek) te bereiken. Wouter had het idee om te mailen naar de 
vakgroepverantwoordelijken voor meer informatie. 

o P&G op opgeningsfuif:  
De rekruteringsactiviteiten voor P&G komen te laat voor hen. Ze willen 
echter wel samenwerken met VTK. Ze willen een origineel idee om zich 
toonbaar te maken aan de studenten. Het idee is om in de foyer van de 
vooruit een aparte P&G-ruimte aan te maken. Er komen dan ook meer 
laatstejaars naar openingsfuif die een VIP status krijgen.  
 
 
 
 



6) Varia 
 
Jonas: betreft de renovatie van de lokalen. Hij stelde voor om eens in de 
kringloopwinkel te gaan kijken naar zetels.  
 
Yumi: Er Er moet een oplossing voor de strips gezocht worden aangezien de kasten 
momenteel kapot zijn en niemand er nog in leest. 
 
Floris: Recruitment is op zoek naar  iemand om de sportkickoff te sponsoren. Ook gaan 
ze betere gadgets voor de skireis zoeken en op zoek gaan naar prijzen voor 
pokertoernooi. 
 
Max: Sport is bezig met de onderhandelingen met politie voor de duatlon. De politie zal 
het dossier opnieuw openen. Hopelijk deze keer meer geluk. Sport zoekt ook naar een 
vervangactiviteit die, net zoals de duatlon, uniek is. Een loopwedstrijd is leuk maar geen 
vervanging en zeker niet uniek. 
 
Dorien: Zij heeft het idee om Photoshop workshops te organiseren met Max V. Dit kan 
op kleine schaal, maar het is misschien ook leuk voor alle leden. Web had het zelfde 
idee. Recruitment gaat kijken of er eventueel bedrijven zijn die willen geven.  
 
 


