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Te Laat (verwittigd): Thomas, Frederik, Pieter, Augustijn 

Te Laat (niet verwittigd): Halewijn 

Afwezig (verwittigd):  Emma, Laurien, Ornella, Eva, Jonas, Joachim 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM: Wouter 

1) Datum volgende AV 
Volgende PV: maandag 21 april 

2) Mededeling van de voorzitter  
De kuisweken moeten in het algemeen beter gedaan worden. Ook het afwassen van het vuile bestek 

en de borden moet gebeuren. Vaak wordt de koelkast in Blauw niet grondig uitgekuist. Er moet ook 

meer op dinsdag opgeruimd worden. 

Indien je binnen moet zijn in de Plateau op een tijdstip waarop je badge niet werkt, bel je eerst naar 

Wouter vooraleer je naar de permanentie belt. De permanentie werd bijvoorbeeld opgebeld op Dies 

Natalis door BEST terwijl Interne wel degelijk toegang verkregen had met de badges. Ook als 

bijvoorbeeld een ander lokaal reeds afgehuurd werd zoals de Thermilan kan je beter tijdelijk je 

materiaal daar laten staan en is het niet nodig om de permanentie op te bellen. 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
o Interne 

- Infodag burgie en archie 
De infodag is goed verlopen. Er was echter wat onduidelijkheid over het inschrijven voor het 
namiddagtraject en het inschrijven voor de broodjeslunch omdat er door de universiteit twee mails 
werden verstuurd naar de studenten. Dit zal door Interne in het jaarverslag geschreven worden. De 
vraag kwam van professor De Baets om de infodag volledig te laten door te gaan in het UFO. 
 

o Sport 

- IFK Minivoetbal heren 
- IFK Basketbal heren 

De kwartfinale werd gewonnen door de eerste ploeg van het VTK. 
- IFK  Kwartfinale veldvoetbal 

De kwartfinale werd gewonnen. 
- IFK  Volleybal dames 

 



o Recruitment 
- Solli-2-daagse 

Alles is goed verlopen. 
 

o Feest 
-  Cocktailgoliarde 

Er waren minder mensen dan verwacht waardoor er heel wat verlies gemaakt omdat er veel drank 
over was. Er werd wel nog een biddon gegeven aan halftime-cantus. De cocktails zelf waren ook 
minder lekker omdat ze te straf waren. Nochtans werden dezelfde samenstellingen gebruikt als de 
vorige keer. Er moet dus verkeerd gemengd geweest zijn. Naar volgend jaar toe wordt er voorgesteld 
om slechts de helft van de cocktails te mengen. 
 

o BEST 
- Promo Summer Course 

Er waren 58 applicaties van studenten. 
 

o Web & ICT 
- ThermiLAN 

De ThermiLAN is zeer goed verlopen. Web&ICT bedankt dan ook de mensen die een shiftje gedaan 
hebben. Er waren dit jaar geen problemen met netwerken of elektriciteit. Er wordt wel voorgesteld 
om ‘eetkaarten’ te maken. Er wordt ook opgemerkt dat er te weinig vaste computers waren. Er was 
ook nog ruimte voor meer mensen. Het viel op dat er minder aanwezigen waren dan mensen die zich 
ingeschreven hadden. Er kan misschien wel nog wat meer reclame gemaakt worden. Eventueel kan 
er volgend jaar samengewerkt worden met de WINA.  
 

o Cultuur 
- Speeddate 

Er waren veel matches. Er werd ook een winnaar geselecteerd, de persoon met de meeste matches. 
Er wordt gevraagd om naar volgend jaar toe de inkomprijs weer naar beneden te halen, hoewel er 
veel deelnemers waren. Er wordt opgemerkt dat de samenwerking tussen de verschillende kringen 
beter kan. VPPK vroeg bijvoorbeeld ook inkom aan praesidiumleden op de afterparty terwijl dit een 
FK-activiteit is en dus gratis is voor alle praesidiumleden. Er wordt ook gezegd dat de afbraak vooral 
door het VTK gedaan werd. Er werd ook niet duidelijk gezegd waar de tafels precies moesten gezet 
worden zodat ze nadien verzet moesten worden. 
 

o Algemeen 

- Half-time cantus 
Deze activiteit was geslaagd. 
 

o IAESTE 

- Twinning Schotland 
De twinning was een succes want de buitenlandse studenten waren tevreden. Vrijdag werd er in 
Gent gebleven en werd er gaan eten in de Amadeus. Zaterdag werd Brugge bezocht. 
 

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

Het was een interessante voorstelling in het S.M.A.K. Maar door het mooie weer waren er net iets 
minder deelnemers. Er is wel interesse voor dergelijke culturele activiteiten.  
 

5) Komende activiteiten  
o Sport 



- IFK rugby+ training 
Als beloning mogen de deelnemers gratis binnen op de Lentefuif. 

- IFK badminton 
Er zijn heel wat deelnemers. 

- IFK basket dames  
Het IFK basket dames gaat door nu woensdag om 20u en er worden nog deelneemsters gezocht. 

- Initiatie Baanwielrennen 
Dit gaat door dinsdag avond. Alle inschrijvingen zitten vol. 
 

o Feest 
- Lentefuif 

Alles is uitverkocht. Er worden wel nog een honderdtal kaarten verkocht aan de inkom. 
 

o BEST 
- Debat internationalisatie van het onderwijs (CE) 

Er wordt kleinschalig debat georganiseerd waarbij er ook enkele proffen zullen aanwezig zijn. Dit gaat 
door dinsdagavond om 20u. Er worden ongeveer 40 à 50 deelnemers verwacht. 
 

o Cultuur 
- Show 

De kaartenverkoop begint deze week en het script is bijna af. Er wordt nog gevraagd om nog wat 
reclame te maken bij de leden. Er worden nog twee mensen gezocht voor ‘nat en droog’. Er wordt 
opgemerkt dat de meisjes die dansen ook eten kunnen maken. Stefanie stelt voor om de nodige 
inkopen met de kar te doen. 
 

o Excursie 
- Survivalweekend 

De tweede week na de paasvakantie organiseert Excursie een survivalweekend in Durbuy in de 
Ardennen. Dit weekend zal vier dagen duren met dus drie overnachtingen. Er is plaats voor ongeveer 
30 personen en er zal 30 euro gevraagd worden. De inschrijvingen gaan nu woensdag open. Er wordt 
gezegd dat dit beter in de Manna werd gezet. Er zal wel zo snel mogelijk reclame op Facebook 
geplaatst worden. 
 

6)Algemeen. 
- Goedkeuren medewerker Cultuur: Toon Demeester 

Deze medewerker wordt unaniem goedgekeurd.  

7) Varia 

- Galabal VTK Leuven 

Er gaan vier dates mee en er zal gereserveerd worden in Patrick Folley’s om vooraf te gaan eten. De 

bus naar Leuven vertrekt om 22u en keert terug om 4u. Gezien de bus iets duurder is, zal er 

waarschijnlijk twee euro gevraagd worden voor de drank.  

- Tweede praesidiumweekend 
Er wordt gevraagd om door te geven wie er kan rijden. Er gaan momenteel drie mensen van het oud-
praesidium mee. Er wordt opnieuw gestemd over +1’s en dit wordt goedgekeurd. Thibault kan toch 
niet meegaan maar moet toch het verblijf betalen omdat het verblijf reeds werd vastgelegd.  

- Noteble 
Er werd een voorstel gedaan om te werken met Noteble. Noteble is een soort platform dat wiki, 
Facebook en Q&A integreert. Andere verenigingen zoals het VTK in Leuven werken reeds met 
Noteble. Alle informatie die nu op de wiki staat, zou publiek gemaakt worden voor andere kringen. 



Maar omgekeerd wordt er ook toegang verkregen tot informatie van andere faculteiten. Het grote 
voordeel ten op zichte van Facebook is dat alle informatie die doorgestuurd wordt ook opgeslagen 
wordt. Sommigen trekken echter de betrouwbaarheid van de bronnen van de informatie in twijfel. 
Het publiek maken van de informatie die nu op de wiki staat is echter tegenstrijdig met de stemming 
die plaats vond in het begin van het jaar waar besloten werd om net de wiki enkel toegankelijk te 
maken voor leden. Noteble zou volledig gratis zijn. Er werd ook een proefperiode voorgesteld. Indien 
er na deze proefperiode besloten wordt om niet verder te werken met Noteble krijgt VTK alle 
bestanden terug. 

- Er wordt voorgesteld om iets te kopen voor Eva omdat ze door een fietsongeval zes weken 
moet plat liggen. Emmelie zal hiervoor nog een mailtje sturen.  

- Er wordt gevraagd om belangrijke punten voor in de vergadering vooraf in een mailtje door 
te geven zodat iedereen reeds gebriefd is. Dit werd echter al eens in het begin van het jaar 
geprobeerd. Maar omdat de meeste deze mails niet lazen, werd er besloten om dit niet meer 
te doen. 

- Er wordt gevraagd om steeds alles uit de kar te halen alvorens die terug te zetten. 
 

 

 


