
                  

Maandag 21 april 2014 
 

 

 

 
Te laat (verwittigd):  

Te laat:  

Afwezig (verwittigd):  Thomas, Laurien, Andreas, Jonas, Gilles, Yannick 

Afwezig niet verwittigd: Stefanie 

GSM:  

1) Datum volgende AV 
Volgende  en laatste PV: woensdag 14 mei 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
o Sport 

- Baanwielrennen initiatie 
Dit werd voor de eerste keer georganiseerd omdat de piste nog niet lang bestaat. Ook bij andere 
verenigingen wordt dit nog niet gedaan. Baanwielrennen initiatie is een activiteit met veel succes die 
weinig kost en is daarom zeker voor herhaling vatbaar. 

- IFK Rugby + training 
Er waren 20 deelnemers. Het VTK werd dan ook tweede omdat er veel kon afgelost worden. Er 
werden ook frieten gekocht voor de deelnemers. 

- IFK Badminton 
Het VTK werd derde bij het IFK Badminton.  

- IFK Basketbal dames 
Het VTK werd derde bij Basketbal dames. 

o Feest 
-  Lentefuif 

Er wordt gezegd dat de barverantwoordelijken beter moeten op de hoogte zijn van wat hun 
verantwoordelijk is. Als het vat af is, moet de barverantwoordelijke weten wat te doen. De 
barverantwoordelijke moet er ook op letten dat er geen vreemde mensen achter de bar komen. 
Feest zal dit alles in het jaarverslag noteren. 

o Cultuur 
- Show 

Bij de eerste voorstelling waren er 250 mensen en bij de tweede keer waren er 300 kijkers. Er kwam 
ook veel positieve commentaar. 

o Algemeen 
- Galabal VTK Leuven 

Het was leuk. 
 



- Praesidiumweekend 2 
Net zoals het eerste praesidiumweekend was ook het tweede zeer geslaagd. 
 

5) Komende activiteiten  
o Sport 

- Speedteamtraining 
Woensdag is het de laatste speedteamtraining. De opkomst varieerde de laatste weken maar voor de 
laatste editie wordt er een grote opkomst verwacht. 

- Julienronde (preselecties) 
Voor de preselecties van de Julienronde mogen er acht deelnemers mee doen.  

- IFK finale dag 
Er wordt nog een oproep gedaan om te komen supporteren. 

- 12 UL 
Het Hilok is meer voorbereid dan vorig jaar. Dit jaar hebben ze ook een speedteam. Ons speedteam 
bestaat op dit moment uit 60 lopers en vorig jaar waren er 70 lopers. Er worden wel nog 
spinningfietsen gezocht.  

- Jeneverbaseball 
Dit werd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd en was een groot succes waardoor het nu 
herhaald wordt. 

- Wakeboarden 
- Final Race 

Dit is een wedstrijd bij de laatste keer lopen rond de watersportbaan. Nadien worden er ook pizza 
aan de lopers gegeven. 

o Feest 
- Shotjesgoliarde 

De shotjesgoliarde gaat dit keer door in the porter’s house. De shiftjeslijst volgt nog. 
o Cultuur 

- Parkpop 
Na de grote kuisdag moeten er twee zetels in Groen staan om de artiesten te ontvangen. 

o Excursie 
- Techboost 
- Archiefair 

Voor beide activiteiten wordt er gevraagd om de shiftjes nog in te vullen. 
o Recruitment 

- Energy & The Future 
Er komen zes bedrijven. Er wordt wel nog een moderator gezocht. Na het debat volgt nog een 
receptie. 

o Excursie 
- Pretpark 
- Survivalweekend 

Het geplande survivalweekend is niet doorgegaan omdat er te weining inschrijvingen waren. 
o Interne 

- Peme- reünie 
Er wordt een reünie gehouden op 1 mei waarop er spelletjes zullen gespeeld worden. 
 

6)Algemeen. 

- Noteble 

Dit werd vorige vergadering reeds aangehaald. Er wordt besloten om het nieuwe praesidium 

hierover te laten beslissen. 

- contracten@vtk.ugent.be 

mailto:contracten@vtk.ugent.be


Het voorstel komt om alle contracten in te scannen en door te sturen zodat alle contracten 

onmiddellijk terug op te vragen zijn. Het voordeel is dat ook het bestuur meteen ziet wat er gebeurt. 

Dit emailadres zal in de printer voorgeprogrammeerd worden. 

 

7) Varia 

- Betaling 17/02 (dag voor Jobfair) 

Er werd iets betaald met de bankkaart uit de kluis op de dag voor de jobfair. Niemand weet hier iets 

van. Er wordt gevraagd om beter op te letten als je iets betaalt met de kaart. 

- Eva vraagt hulp om de ’t Civielkes in de Plateau te verdelen. 

- Yolokolom 

Er wordt gevraagd om een rij in de automaat random op te vullen met blikjes zodat je niet weet wat 

je krijgt. Wouter vraagt om dit idee beter uit te werken. 

- Er wordt gevraagd om nog wat reclame te maken voor Parkpop. De pintjes zullen verkocht 

worden aan 1,5 euro. 

 


