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Te laat (verwittigd):  

Te laat:  

Afwezig (verwittigd):  Michiel 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

1) Datum volgende AV 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
o Sport 

- 12UL 
Er werd gewonnen met 27 ronden voorsprong op het Hilok. Dit jaar waren er dan ook 100 
speedteamlopers terwijl er vorig jaar slechts 70 waren.  Het scherm waarop het aantal rondjes en de 
snelheid van de rondjes te zien was, was zeker een meerwaarde. Dit is voor herhaalbaar vatbaar. Er 
wordt opgemerkt dat de indeling van de tent van het Hilok wel goed ineen zat. Een grotere tent kost 
echter heel wat meer. Er wordt immers betaald per vierkante meter. De vestiaire die dit keer met 
rekken was al een verbetering ten opzicht van vorig jaar. Dit kan echter nog verbeterd worden als er 
zowel rekken als  kapstokken zouden zijn.  

- IFK Finaledag 
Er werden vijf bekers gewonnen op het IFK. Er werd gewonnen bij volleybal, judo, zwemmen (heren), 
basketbal, pingpong. De voetbal werd jammer genoeg wel verloren.  

- Jeneverbaseball 
Deze activiteit was een succesverhaal. Er waren vooral eerste en tweede jaars aanwezig.  

- Minivoetbaltornooi 
Normaal ging het minivoetbal door in de Blaarmeersen maar sinds dit jaar mag dit niet meer. Dit jaar 
ging dit door aan het RUSS.  

- Final race 
Er waren ongeveer 30 deelnemers. Misschien kan er naar volgend jaar toe ook een redbull boog 
geplaatst worden. Dit zou 2 weken op voorhand moeten aangevraagd worden. 

- Wakeboarden 
Dit werd voor de eerste keer georganiseerd. Er waren wel 7 plaatsen over. Het wakeboarden viel 
samen met de Spare ribs van Excursie. Dit jaar werd er met de bus gegaan maar aangezien deze 
locatie dichtbij het station is, kan er volgend jaar met de trein gegaan worden. Verder wordt er 
opgemerkt dat deze activiteit beter in het eerste semester ingepland wordt. Er wordt ook gezegd dat  
het maximaal aantal deelnemers beter 20 deelnemers in plaats van 25 deelnemers zou zijn. Anders 
zou er veel te lang aangeschoven moeten worden.  
 



o Feest 
-  Shotjesgoliarde 
- Mensnight 

Het was tof. 
- Ladiesnight 

De cocktailworkshop viel in de smaak. 
o Cultuur 

- Parkpop 
Er werden 19 vaten gedronken. Er was wel een probleem met de keuring van de installatie vlak voor 
Parkpop. Ook de opkuis verliep vlot. 

- Filmweek 2 
Er waren niet zoveel deelnemers maar dit kwam vooral omdat er te weinig reclame gemaakt werd. 

o Excursie 
- Mathdropping 

De tocht zelf was te gemakkelijk, de vragen waren wel op niveau. Er wordt ook gezegd dat het pad 
ook niet erg aangenaam was. Het zou beter zijn dat er aan de hand van de oplossingen van de vragen 
tussen door hints voor de weg worden gegeven.  

- Spare-ribs 
Er wordt opgemerkt dat het leuk was dat de ribbetjes dit keer niet in de Amadeus waren. De 
inschrijvingen waren vol. 

o BEST 
- General Assembly Bucharest 

Mathieu werd verkozen als president. 
o Vice  

- Medewerkersevent 
Er was weinig volk op het medewerkersetentje. Desondanks was het wel leuk. Er wordt voorgesteld 
om eerder een kerstetentje te organiseren. Ook andere alternatieven worden voorgesteld als een 
bierbowling, karting, enzovoort,… Deze activiteiten overschrijden echter het voorziene budget. Er 
wordt ook gezegd dat deze activiteit te laat op de avond begon.  

o Interne 
- Peme- reünie 

De sfeer was gezellig maar er waren slechts 14 deelnemers. 
o PR & Externe 

- Archiefair 
- Techboost 

De afbraak was redelijk veel werk. Het gerief moest immers ook met de lift op en neer gebracht 
worden. Er kunnen eventueel meer medewerkers gevraagd worden. Er was wel een probleem met 
de drank. Ook de frigo’s die geleverd werden waren verkeerd.  

o Recrtuitment 
- Energy & the future 

Er wordt gezegd dat de moderator vrij goed was, het onderwerp kon echter beter. Er wordt gezegd 
dat we dit event even goed alleen, en dus niet in samenwerking met VLK, kunnen organiseren. Er zou 
dan wel meer reclame moeten gemaakt worden naar de burgies toe. Misschien moet er dan 
uitgekeken worden naar een andere locatie.  
 

5) Komende activiteiten  
o Feest 

- Cantus Leuven 
Morgen gaat de cantus door in Leuven op sangria en Brugse zot. Er wordt gevraagd of er liefhebbers 
zijn om mee te gaan.  

o Algemeen 



- CTB 
CTB gaat door in de Sioux. Er zal een bandje optreden in het begin van de avond. Er moet wel zo snel 
mogelijk reclame gemaakt worden.  

– Firnale 
Er wordt nog een activiteit gezocht ter vervanging van de bierbowling.  

o Vice  
- Driedaagse 

Er wordt gevraagd om reclame te maken op facebook.  
 

6)Algemeen. 

- IAESTE: gebruik prepaidkaarten om stagiairs te betalen 

- Summer Course: kroegentocht, cantus 

 

7) Varia 

- alternatief VTK-agenda 

Emma stelt voor om ter vervanging van de agenda een soort kaart/poster van Gent die 

gepersonaliseerd wordt met de belangrijke plaatsen van VTK te maken. Een ander voorstel is 

om een kalender te maken waarbij bij elke maand een foto van een grote activiteit getoond 

wordt. Deze kalender zou kunnen gegeven worden aan elk lid en de kaart eventueel bij de 

inschrijvingen van de eerste jaars. Deze kaart zou immers goed zijn ter vervanging van de 

Guido gids als het contract met Guido opgegeven wordt.  

Steven zal in de survey vragen wie die agenda gebruikt. Verder zal het nieuwe praesidium de 

mogelijkheden hieromtrent uitwerken. 

- Er wordt een oproep gedaan aan iedereen die kan programmeren om de shiftenlijst af te 

werken. 

- Er wordt voorgesteld om een plaknummer aan te vragen voor de kar met VTK. 

- Er wordt voorgesteld om naar elk vtk-lid een mail te sturen op zijn/haar verjaardag. Een 

ander is idee is om ergens een plaatsje maken op de voorpagina van de VTK-site waarop alle 

verjaardagen staan. 

- Er wordt voorgesteld om interne de foto’s op de site te laten plaatsen. 

 


