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1) Datum volgende PV en AV 
PV9: zondag 28 maart 20:30 
 
2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 
4) Voorbije activiteiten 
 
Cultuur 
• Demo-avond 
Dit was een geslaagde avond, er waren zo een 20 mensen. De demo-avond werd geleid 
door de persoon die de quiz deed, hij was ook tevreden. Dit is een activiteit die wel voor 
herhaling vatbaar is, het trekt een ander volk aan dan normale activiteiten. Ook heeft 
cultuur niet zo veel werk aan deze activiteit, dus dit is ook wel eens leuk. 
 
• Aalst carnaval 
Er waren ongeveer 22 mensen mee, iedereen was op tijd op de bus in het heengaan en 
ook in het terugkomen. Het was een hele leuke, maar koude avond. 
 
 • Magic Night   
Er was ongeveer 20 man aanwezig, hier kunnen meer mensen voor aangetrokken 
worden als er op voorhand geweten is dat er ook gratis decks en matjes worden 
uitgedeeld. Er was ook voor iedereen pizza. Dit is  zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 



Feest 
• Galabal 
Een kneukeltje voor feest voor het zware werk, het was een heel geslaagd galabal. Er 
was ongeveer 1100 à 1200 man, maar dit moet nog eens geverifieerd worden. De 
Salons Mantovani waren zeker een goede keuze, de datum viel ook goed, dit voor alle 
andere kringen. De datum is wel lastig voor de feesties, maar wel doenbaar. Misschien 
is een weekje later beter. Er zal een korte survey afgenomen worden van alle mensen 
die op het galabal aanwezig waren om te kijken wat zij van de locatie en de datum 
vonden.  
Er dient wel opgelet worden met lampjes op het tapijt ;) Ook moeten er volgend jaar 
meer bussen ingelast worden zodat er minder gedrumd moet worden. Iemand wist zich 
te herinneren dat het 2 jaar geleden dubbeldek bussen waren.  
 
Vice 
• medewerkersetentje 
Het medewerkersetentje verliep vlot, het enige wat wel jammer was was dat Herman 
iets (een uurtje) te laat was begonnen met koken. Voor de rest is alles goed verlopen.  

 
5) Komende activiteiten  
 
Cultuur 
• Comedy Night 
De comedy Night gaat donderdag door. Er is 1 persoon weggevallen, maar er is nu een 
andere amerikaanse comedienne in de plaats. Er is nog heel veel plaats op de 
shiftenlijst. Gelieve dus allemaal eens te kijken. 
  
• Show (locatie afterparty) 
Er zijn nog 2 kleine probleempjes ivm de show, er is nog geen decorlokaal en ook zijn 
we nog op zoek naar een locatie voor de afterparty. De zalen die Cultuur al bekeken 
had, zaten al vol. Ideëen uit het praesidium waren Porter’s House en ’t Parlement.  
 
 Interne 
• Infodag 
Zaterdag 13 maart gaat de infodag door. Interne heeft morgen een vergadering met 
Annelies Vermeir hier over, waar de details worden besproken. De shiftenlijst zal dan 
ook nog doorgestuurd worden, hier is genoeg volk voor nodig aangezien er bussen 
mensen moeten begeleid worden in de namiddag. 
  
FRiS 
• verkiezingen 
Deze week gaan er een reeks verkiezingen door (voor de raad van bestuur, sociale 
raad). Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen hun kandidaatformulier invullen en in het 
rectoraat afgeven. Er zijn zo een 16 mensen nodig voor plaatsen aan onze 



faculteit.Vergaderingen hiervoor zijn ongeveer om de 6 weken op woensdagnamiddag, 
dit duurt dan normaal 3 uurtjes. 
 
 • onderwijsevaluaties 
Onderwijsevaluaties gaan door van 1 maart tot 1 april. Vorig semester zijn we op 37% 
gestrand, maar toen konden er nog geen 1e jaars evalueren. Nu kunnen 1e jaars dit wel, 
dus hopen we op een grotere participatie. Nu wordt er ook een banner gebruikt om 
reclame te maken, normaal ook tubes van plexiglas om de vooruitgang van het 
evalueren aan te tonen met balletjes. 

 
Feest 
• Openingsfuif 
De vengaboys komen naar de lentefuif. Er zullen veel shiften zijn, dus het praesidium 
wordt opgeroepen om er toch enkele te vervullen! 

 
6) Algemeen 
 
Web/ICT 
• chatserver 
VTK heeft nu zijn eigen chatserver, die kan bereikt worden via de website. 
 
Cursus 
• Ghent University truien 
Er zijn donderdag 8 truien binnengekomen in VTK Pi in alle maten en kleuren, vrijdag 
lagen ze er nog en woensdag waren er 6 van de 8 truien weg.  Een oproepje om deze 
toch terug te vinden. 
 
• Verslag VTK Statistics eerste semester 
Iedereen heeft een bundeltje gekregen met een overzicht van wat Statistics 
bijgehouden heeft het eerste semester. Er is min of meer een constant aantal mensen 
dat naar de goliardes komt, de eerste goliarde is veel drukker dan alle andere. komen 
niet naar eerste goliarde, aangezien ze weten dat deze druk is. Als er een speciaal 
thema is dan trekt dit ook meer mensen aan. Ook zien we dat mensen die minder naar 
de typische feestactiviteiten komen, wel hun ding vinden in andere activiteiten zoals 
het pokertoernooi. 
Er is ook een groot deel van de eerstejaars die lid wordt van VTK, maar niet voor 
activiteiten, maar enkel voor cursussen. 
Ook opvallend is dat misschien tegen alle verwachtingen in 1 op 5 leden van het 
vrouwelijke geslacht is. Ook zijn enkele activiteiten typische mannenactiviteiten, zoals 
het pokertoernooi. Zoals je ziet aan dit overzicht is het belangrijk waar mogelijk te 
scannen en te raten, zodat we een vergelijking kunnen maken van alles.  
Ook kunnen we aan de hand van deze gegevens een vergelijking doen van de kosten 
tov de rating van verschillende activiteiten, zo zien we dat bepaalde activiteiten wel 



veel kosten, dus deze kunnen we bv naar volgende jaren iets opslaan (activiteiten zoals 
karting en bierbowling). 
Een belangrijke issue bij het raten is dat veel mensen hun ledenprofiel op de site niet 
geupdatet hebben, zodat de meesten nog op 1e jaar staan, dit geeft een vertekening 
van de resultaten. 
 
• Medewerkers 
Enkele veranderingen in medewerkers: 
Cursus: Jeroen is gestopt 
Web/ICT: Steven is gestopt 
Feest: Dries vandenbrande verwijderen 
Secretaris: Louis weg 
 
Gelieve deze medewerkers ook zelf van de medewerkerslijst te verwijderen. 
 
• 3 man voor feest volgend jaar?  
Arne vond dat dit misschien eens besproken moest worden, omdat feest wel nog veel 
werk is. Feest vond dit niet echt nodig, aangezien het de communicatie tussen de 3 
personen zou bemoeilijken, omdat je je niet allemaal op iets anders kan toespitsen en 
toch altijd samen moet werken. 
 
• Firnale comité 
Morgen wordt de zaal voor de firnale vastgelegd. Er is wel nood voor een firnale comité, 
dit hoeft geen praesidium te zijn. Mensen van het praesidium die hier wel willen aan 
helpen zijn Dieter, Killian, Jens, Stefaan, Kim en Bruno. 
 
• 175j FirW 
De pr vergadering was woensdag, er worden tal val activiteiten georganiseerd door de 
FirW, dit voor studenten, personeelsleden, alumni,... FirW geeft ons de kans om iets 
groots te organiseren zoals 85j VTK, dit zal dan volgend schooljaar doorgaan. Dit zal 
voor studenten zijn, er is ook nog een nostalgische lesnamiddag, die zal doorgaan voor 
oud-studenten. Ook zal er voor toekomstige studenten een activiteit zijn in de 
intersemestriële week en FirW verwacht dat VTK hier zal aan meewerken.  
 
• Ladies night 
Anke, Yumi, Lies, Charlotte en Wendy (misschien) willen hier aan meehelpen. Alle 
meisjes dus ^^ 
 



7) Varia 
Misschien is het een goed idee om walkietalkies aan te kopen voor feest (en andere 
activiteiten zoals parkpop), ipv altijd deze te huren.  
 
Vorige pv is overeengekomen dat Arne de afwas ging doen ^^. Als deze niet tegen het 
einde van de week gedaan is, dan zal Arne altijd kuisweek hebben. Dreft is er genoeg.  
 
3.15 moet nog eens opgekuist worden. 
 
Op galabal waren er mensen die ingangskaarten van lid hadden diet niet lid waren, zorg 
dat dit niet meer voorvalt. 
  
Verkiezingscomité opstellen: Bruno, Lienert, Kim, Jens, Bram, Mathias dh, Mathias DM, 
Charlotte 
 
Het praesidiumetentje gaat door op 5 maart, hier volgt nog een mail voor.  
 
Comité voor 12-urenloop: Lucie, Bram, Jef, Jeffrey, Arne en sport 
 
 


