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1) Datum volgende PV en AV 
 

PV 10/1: donderdag 6 mei 20:30 

 

2) Mededeling van de voorzitter  

Het raam staat open in 3.15 om te verluchten, als het er frisser ruikt, mag het dicht. Dit 

lokaal is gekuist geweest maar moet nog verder uitgekuist worden. 

 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten  

 

Recruitment 

• Jobfair 

De jobfair verliep vlot, enkel complimentjes, geen klachten, van bedrijven. In de 

voormiddag waren de shiften heel goed opgevuld, in de namiddag iets minder maar ok. 

Er stond misschien wat te veel volk aan de ingang en te weinig dan aan de bar, dit kan 

misschien geoptimaliseerd worden naar volgend jaar toe (jaarverslag). Bedankt aan 

iedereen die meegeholpen heeft, langer meegeholpen heeft,... 

Kneukeltje voor Jens omdat hij geen zenuwinzinking gehad heeft! 

 

• Solli-2-daagse 

De Solli-2-daagse had precies meer succes bij bio-ingenieurs dan bij burgerlijk 

ingenieurs. Recruitment snapt niet echt waarom. Ook komt er steeds minder interesse 

van bedrijven hiervoor, misschien is het dus naar volgend jaar toe beter om dit in de 

therminal te houden (aangezien deze zaal gratis te huren is). Bedrijven schrappen ook 

precies vaak de master bedrijfskunde en biomedische, ze weten nog niet goed wat deze 



richtingen inhouden. Misschien is het dus naar volgend jaar toe goed om in plaats van 2 

korte lijntjes over elk praesidiumpostje, kort een beschrijving te geven van de 

verschillende masters, zodat dit alles duidelijker wordt voor hen. 

  

Cultuur 

• Comedy Night 

Alles verliep vlot, er was meer volk dan voorzien. Er was ongeveer op 130 man gerekend 

en er was zelfs wat meer dan 150 man. Dit betekent dus dat als er goed en veel reclame 

gemaakt wordt, elke activiteit veel volk kan trekken. 

De artiesten waren zelf niet zo tevreden over de zaal (de verlichting en akoestiek zijn 

hier niet zo fantastisch), misschien is het dus naar volgend jaar toe beter om het terug 

in de Backstage te doen. (dit kan zeker als er 130 man is) 

 

FRiS 

• verkiezingen 

De faculteitsraad heeft 23 kandidaten voor 16 zetels, dus er gaan verkiezingen door. Er 

zijn heel wat laatstejaars die opkomen, dus de opvolgers zijn ook belangrijk aangezien 

deze dan het 2e jaar dit kunnen overnemen. Morgen wordt bekendgemaakt wie in de 

raad van bestuur en faculteitsraad verkozen is.  

 

Web/ICT 

• LAN-party 

De LAN-party was heel geslaagd, deze ging door VTK in groen. Volgend jaar misschien 

wel een betere locatie voorzien, er was nu al ongeveer 12 man. Lienert heeft quasi alles 

gewonnen.  

 

Interne 

• Infodag 

De infodag verliep heel vlot, de walkietalkies waren echt handig. Geen problemen 

gehad, de voormiddag ging vlot, de labobezoeken verliepen ook zonder problemen, er 

is wel 1 bus niet komen opdagen, maar dit lag niet aan ons. Bedankt aan iedereen die 

meegeholpen heeft. 

 

5) Komende activiteiten  

 

Cultuur 

• Parkpop 

De groepen voor Parkpop zijn gekozen, er zijn 7 groepen. Er zijn vooral shiften voor te 

plakken en te flyeren, dit is heel belangrijk, want Parkpop is niet enkel voor VTK 

mensen maar voor alle faculteitsstudenten. Naar volgend jaar toe is het misschien slim 

om meer subsidies te vragen van GSR (de subsidies worden wel herzien naar volgend 

jaar toe). 

 



• Show 

Er zijn nog heel wat shiften voor kaartenverkoop op woensdag en donderdag open, 

gelieve die allemaal in te vullen. Ook op de avond van de show zelf zijn er nog wat 

shiften.  

 

FRiS 

• onderwijsevaluaties 

Er zijn heel wat problemen met de onderwijsevaluaties. Deze zijn 2 tot 3 weken te laat 

begonnen, nu gaan ze dus slechts 2 weken tijdens de lessen door en dan tijdens de 

paasvakantie. Misschien kunnen deze nog verlengd worden (dit wordt besproken met 

Verhoeven). Ook is er een probleem bij de eerstejaars, daar heeft elk project dezelfde 

code, waardoor alle eerstejaars een hele lijst ingenieursproject zien, maar slecht één 

vak moeten evalueren hiervan. Vorig jaar werd ingenieursproject gewoon schriftelijk 

geëvalueerd.  

 

Vice 

• medewerkersetentje 

Het medewerkersetentje gaat door in het Parlement en zal een BBQ zijn. 

 

 • VTK Tweedaagse 

De VTK tweedaagse gaat door in Merelbeke, vanaf maandagavond tot 

woensdagmiddag.  

De proclamatiefuif zal ook doorgaan ’s avonds donderdag 1 juli. 

  

Sport 

• duatlon 

De dualton gaat door op dinsdag 27 april. Voorlopig zit alles op schema. De shiftenlijst 

gaat na de paasvakantie open, het gaat door op de zelfde locatie en vrij gelijklopend als 

vorig jaar. De inschrijvingen staan al open en zonder veel reclame is er nu al 20 man 

ingeschreven. Het komt dus zeker en vast in orde! 

  

• 12-urenloop 

Alles is al besteld voor de 12-urenloop. Van 9:00 tot 21:00 gaat het lopen door en de 

fakbars blijven open tot 01:00. Er is afgesproken met andere FK kringen dat er 

goedkoop drank voorzien zal worden (pintjes aan €1). De muziek wordt centraal 

geregeld, maar er is wel een DJ-contest. Onze DJ is al ingestuurd.Als je nog snelle 

mensen kent, stuur hun gegevens door voor het speedteam! 

 

 • Close the books 

Close the books zal de donderdag of vrijdagavond van de laatste week doorgaan. Bart 

en Jeffrey zullen hiervoor kijken & dit regelen.  

 

 



 

6) Algemeen 
• Ladies en Mens night 

De mens night heeft ongeveer een team van 4 mensen nodig, Wout neemt dit al zeker 

op zich. Dit zal doorgaan de laatste week in het Parlement. 

 

 

• Statistics 
Voor iedereen, gelieve nu jullie activiteiten in te vullen voor statistics van het tweede 

semester. Dit neemt niet veel tijd in beslag. 

De conclusies voor het galabal, de lentefuif en de jobfair zijn positief. Dit zijn ongeveer 

dezelfde conclusies als van de openingsfuif. 

De lentefuif was zeer succesvol, dit heeft 2 hoofdredenen: de goede datum en degrote 

naam op affiche (er waren heel veel niet-leden). Misschien dus deze datum ongeveer 

behouden! 

Er waren meer eerstejaars op de lentefuif dan op de openingsfuif, wel minder op het 

galabal. Misschien is het dus nuttig om hen nog net iets meer te pushen om naar het 

galabal te gaan. (Ook al heeft interne hier al goed werk geleverd) Opvallend, zoals we 

kunnen verwachten, is dat het galabal een populaire activiteit is bij vrouwen. 

Op de blaadjes staat ook de NPS, dit is alle mensen die een 9 of 10 geven – alle mensen 

die een 6 of lager geven. Het NPS van het galabal bedraagt nu 35, terwijl dit vorig jaar 

10 bedroeg. Good job feest! 

De pluspunten van het galabal waren de locatie & de muziek, hierdoor zat de sfeer 

goed. Ook zien we dat de mensen het genoeg volk vonden (hier rekening mee houden 

naar volgend jaar toe, dat er niet te veel extra volk meer bijkomt zonder bv een nieuwe 

zaal te nemen). 

De minpunten waren de busdienst, hier waren veel te weinig bussen. 

Misschien volgend jaar op het galabal ook champagne per glas voorzien. 

De locatie en datum waren zeer goed. Naar volgend jaar toe, dus ook vroeg in het 

tweede semester. Laat feest weten dat ze vroeg genoeg de zaal voorzien. 

Een minpunt van de lentefuif was de te luide muziek. Naast het podium hangt een 

decibelmeter,misschien aan penning van volgend jaar melden dat als ze passeren aan 

het podium, dat ze aan de dj melden dat hij de muziek stiller moet zetten (dit heeft 

Penning nu ook al gedaan). 

De jobfair bereikt meer dan 50% van alle 2e masters (behalve de archies). 

Elektrotechniek, natuurkunde en biomedische komen hier minder op af, traditioneel 

wordt er hier meer gedoctoreerd in deze richtingen. 

Er was wel een terugval van het aantal handelsingenieurs dat kwam (nu wel jobfair van 

VEK). 

Er waren ook heel wat bio-ingenieurs aanwezig. Hier waren de bedrijven ook tevreden 

over. 

 

 



 

7) Varia 
Brecht: Ik heb met man van grondwettelijk hof gesproken (kans op enkele nieuwe 

servers), dit duurt wel even, maar hopelijk komt dit in orde. 

Anke:  Showmedewerkers toevoegen aan medewerkerslijst 

Bram: 2 medewerkers verwijderenvan IAESTE: Mich & Bart, Joost toevoegen 

Stefaan: Er zijn 2 leveringen deze week. De truien (zonder logo) van Ghent University 

komen toe, laat aan iedereen weten die er besteld heeft dat ze ze mogen komen halen. 

De tweede bestelling is de nieuwe kopiemachine. Er komt dan later ook nog een 

technieker hiervoor en dan moet iemand van Web & ICT aanwezig zijn!  

Christof: Voor de show willen we champagne flessen via collivery bestellen, hoe doen 

we dit? Volgens Lies staan het wachtwoord en de gebruikersnaam op de wiki. Volgens 

Wout is er een verschil tussen de verschillende Colruyt winkels van prijs, dus is het best 

deze eens na te zien. 

Gertjan: Deze week wordt een nieuwe kabel getrokken tussen VTK-Pi en de TV. Dus Pi 

zal opengedaan moeten worden. (dus oppassen met pulls) 

Bruno: De volgende PV is een PV samen met het nieuwe praesidium.  

              Het verkiezingsetentje gaat door op 3 mei.        

Algemeen: Sofie is geschrapt van medewerkerslijst externe. 


