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Te laat (verwittigd): Thomas, Wouter, Arthur, Joachim, Andreas 

Te laat: Michiel 

Afwezig (verwittigd):  Thibault 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

1) Datum volgende AV 
Volgende AV: zondag 23 maart 

2) Mededeling van de voorzitter  

 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
o IAESTE 

- Infomoment C-form 
 

o Sport 

- IFK Minivoetbal dames 
Het VTK heeft verloren tegen het HILOK bij de minivoetbal dames. 

- IFK Tafeltennis 
Het IFK Tafeltennis werd gewonnen door het VTK. 

- Speedteamtraining III en IV 
Er werd toestemming verkregen om te lopen rond het voetbalveld aan het RUSS. Er werd ook een 
prijs uitgereikt aan de eerste loper tijdens de laatste speedteamtraining. 

- Paintball 
De inschrijvingen waren vrij snel vol. Dit is een activiteit waar er weinig moet voor georganiseerd 
worden en dus zeker voor herhaling vatbaar. 

- IFK Zwemmen 
 

o BEST 
- EBEC 

Er waren redelijk wat deelnemers. De opdracht was een toren bouwen. 
 

o Feest 
-  Galabal 



Er waren 950 personen aanwezig. Dit is 200 minder dan vorig jaar. Er werd tijdens de alumnireceptie 

ook aan niet-alumni drank gegeven omdat de obers ook drank inschonken beneden aan de trap. 

Naar volgend jaar toe moet er hierover beter gecommuniceerd worden met de mensen van 

Mantovani. Ook enkele ereleden, vooral oud-praesidiumleden, waren niet ingeschreven voor de 

receptie. Volgend jaar toe kan er misschien op voorhand duidelijk gemaild worden dat mensen die 

niet ingeschreven zijn ook niet binnen mogen op de receptie. Op de laatste shift van de inkom waren 

er te veel mensen. Het was immers niet zo druk meer. Rond 3u ’s morgens was er geen bus die naar 

Gent reed omdat de chauffeurs hun pauze moesten nemen. Een paar van de laatste bussen zijn ook 

vertrokken met mensen die rechtop stonden in het gangpad. Er werd opgemerkt dat de wijn tijdens 

het diner niet zo denderend was. Daarom wordt er voorgesteld om volgend jaar de wijn voor te 

proeven. Het frietkraam aan de inkom heeft niet zo veel verkocht. Er wordt ook gezegd dat er meer 

feestmedewerkers moeten helpen met de afbraak omdat er nu slechts één feestmedewerker 

geholpen heeft. Misschien moeten enkel de feestmedewerkers die afbraak doen gratis toegang 

krijgen. Andere medewerkers mogen immers niet gratis binnen. Er wordt voorgesteld om in het 

begin van het jaar ook de feestmedewerkers te verdelen over de afbraakshiften van Feest. Naast 

deze opmerkingen was het galabal geslaagd en zijn er veel positieve reacties gekomen. Ondanks het 

minder aantal aanwezigen heeft het galabal er dus een goede naam aan over gehouden zodat er 

volgend jaar gemakkelijker weer meer volk getrokken kan worden. 

 
o Recruitment 

- Workshop online solliciteren  
Dit werd voor de eerste keer georganiseerd. Over het algemeen werden zowel de studenten als ook 
diegene die de workshop gaven tevreden. Enkele studenten merkten wel op dat de workshop iets 
actiever zou mogen zijn. 

- Cisco coding competition 
Ook deze activiteit vond voor het eerst plaatst. Er waren ongeveer 20 deelnemers. De wedstrijd zelf 
liep wel een beetje uit, maar zowel van de deelnemers als van de vertegenwoordigers van Cisco 
kwamen er positieve reacties. 
 

o Web & ICT 
- Google Summer of Code 

Er waren veel deelnemers. Blijkbaar waren de studenten nadien ietwat ontgoocheld omdat de 
workshop ietwat te wiskundig was. Misschien moet deze feedback ook doorgegeven worden aan de 
organisatoren. 
  

5) Komende activiteiten  
o IAESTE 

- Twinning Schotland 
Er zijn studenten van Schotland in Gent op bezoek. Volgende week zullen activiteiten georganiseerd 
worden voor hen. Zo wordt er bijvoorbeeld zaterdag een dag naar Brugge gegaan.  
 

o Interne 

- Kleutercantus 
De kleurtercantus wordt voornamelijk georganiseerd door de gedoopte tweedejaars. 

- Half-time cantus 
Tom, Halewijn en Pieter zitten in het comité. De zaal werd reeds vastgelegd en de inschrijvingen gaan 
woensdag open.  

- Infodag archie en burgie 



De druk van het ’t Civielke bleek 200 euro duurder te zijn dit jaar bij University Press. Daarom werd er 
gezocht naar een andere drukker. Als de shiftenlijst van de infodag niet opgevuld geraakt, kan er 
eventueel een beloning beloofd worden aan de medewerkers die komen helpen. De infodag vindt 
immers plaats op de zaterdag na Dies Natalis en veel medewerkers zullen waarschijnlijk op 
donderdagavond naar huis vertrekken. Pieter kan niet aanwezig zijn op de infodag waardoor iemand 
hem zal moeten vervangen.  
 

o Algemeen 

- Half-time etentje 
Net voor het etentje bleek er iets misgelopen te zijn met de reservatie bij de Amadeus. Het etentje 
zou normaal doorgaan in de ‘Little Amadeus’ maar ongeveer twee uur ervoor werd er doorgegeven 
dat het etentje enkel kon plaatsvinden in een andere Amadeus. Dit gaf echter geen problemen 
gezien de meeste mensen via Facebook verwittigd werden. Voor de zekerheid ging Halewijn ook aan 
de inkom van de Little Amadeus staan om mensen die nog niet op de hoogte waren op te vangen. 
Eén iemand is vergeten om zijn of haar drank te betalen. De drank moest immers door de leden zelf 
betaald worden en iedereen moest doorgegeven wat hij/zij gedronken had. Het kan ook zijn dat de 
glazen wijn voller ingeschonken werden dan de Amadeus ze inschenkt. Er wordt gevraagd of 
studenten die nog geen vakken opgenomen hebben in het derde jaar maar wel in hun derde 
academiejaar zitten ook mogen komen naar de half-time cantus. Er wordt besloten dat ook deze 
studenten mogen komen. 
 

o Sport 

- IFK Minivoetbal heren 
Morgen wordt er gespeeld tegen het VEK. 

- IFK Basketbal heren 
De eerste ploeg speelt tegen het VRG en de tweede speelt tegen het HILOK. 

- IFK  Kwartfinale veldvoetbal 
Binnen tien dagen wordt de kwartfinale gespeeld tegen de farmacie. Er wordt verwacht dat deze 
match gewonnen wordt. 

- IFK  Basketbal dames 
De VEK had afgezegd maar er werd toch gespeeld door de andere ploegen. Nu heeft het FK echter 
beslist dat de matchen herspeeld moeten worden. De VEK krijgt wel strafpunten. 

- 12urenloop 
De tent werd gereserveerd en deze zal net iets groter zijn dan vorig jaar. 
 

o Feest 
- Champagnegoliarde 

De champagnegoliarde vindt morgen plaats. De shiftenlijst zal deze avond nog online komen. 
- Cocktailfuif 

De cocktailfuif gaat opnieuw door in de Twitch.  
 

o BEST 
- Infomoment Summer Courses 

Nu dinsdag komt er infomoment over de Summer Courses. 
- Cultural Exchange 

Binnen twee weken komen er studenten van Stockholm en Ankara op bezoek naar Gent. Deze 
studenten zullen ook meegenomen worden naar de Lentefuif. 
 

o Cultuur 
- Speeddate 



Voorlopig zijn er meer jongens ingeschreven dan meisjes. Er zal dus nog wat reclame gemaakt 
moeten worden. Er volgt ook een afterparty. Dit jaar komt er ook een sms-wall. Er wordt dit jaar vijf 
euro inkom gevraagd. Er wordt opgemerkt dat dit veel is gezien de inkom vorig jaar slechts twee euro 
bedroeg. De studenten krijgen hiervoor twee drankjes en gratis inkom van de afterparty.  

- Show 
De voorbereidingen van de show zijn volop aan de gang.  

 
o Recruitment 

- Solli- 2-daagse 
Er komen zes bedrijven naar de Solli-2-daagse. De inschrijvingen sluiten deze dinsdag af maar er zijn 
nog niet zoveel inschrijvingen. Daarom wordt er gevraagd aan de masterstudenten nog eens reclame 
te maken in elk richting. Recruitment zal ook nog een mail sturen naar de masterstudenten. 
 

o Web & ICT 
- ThermiLAN 

De shiftenlijst volgt nog.  
 

o Excursie 
- Museumbezoek S.M.A.K. 

Woensdag wordt er naar het S.M.A.K gegaan met Excursie. Normaal moet de inkom door de leden 
zelf betaald worden. Er wordt voorgesteld om de buffer van Excursie te gebruiken zodat de leden 
niet moeten betalen. 

- Pretpark 
Normaal werd de uitstap naar een pretpark vastgelegd op de dag van Dies Natalis. Maar 
Bobbejaanland en Walibi zijn dan nog gesloten. Andere mogelijke verlofdagen zijn Paasmaandag of 
op de dag van de Arbeid. De voorkeur gaat uit naar Paasmaandag. 
 

o FRIS 
- Onderwijsevaluaties 

Normaal wordt de shiftenlijst gevuld door medewerkers van FriS. Dit jaar worden de 
onderwijsevaluaties ook ingevuld aan de Campus te Kortrijk. Daarom zal er ook daar chocolade 
uitgedeeld worden. Er werd dan ook meer, dubbel zoveel budget voorzien om beloningen te kopen 
door de faculteit. 
 

6)Algemeen. 

 

7) Varia 

- De Knacks die nu in Groen staan, mogen weggesmeten worden. 

- Er wordt gevraagd aan elke post om te werken aan een jaarverslag. 


