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Te Laat (niet verwittigd): 
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Afwezig (niet verwittigd): 

Gsm:  

 

1) Datum volgende PV  
 Zondag 10 november  

2) Mededeling van de voorzitter  
Het is niet de bedoeling om ons te profileren als ‘zatlappen’. Zo moet er op gelet worden wat er 

precies in de Manna of in ’t Civielke komt.  

Je wordt verondersteld nuchter te zijn tijdens alle shiften. Dit geldt ook voor shiften die later op de 

avond vallen. Als je niet meer aanwezig kan zijn op je shift, moet je dit op voorhand laten weten. 

Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. Als je dan toch afbelt, probeer het dan goed te maken door 

een andere shift in te vullen. 

Let ook op de kassa’s bij shiftjes van verkoop van kaarten. 

Je moet er ook opletten om de kar achter te laten in de standaardconfiguratie. Dit is met geen enkele 

zetel achteraan. 

Tijdens activiteiten ben je verantwoordelijk voor de leden. Als er bijvoorbeeld in een boom kruipt en 

er nadien uitvalt tijdens je activiteit, ben je daar verantwoordelijk voor. 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de vergaderingen. Normaal mag je 

slechts drie vergaderingen missen. Als je er meer mist, moet je eens bij de praeses op de babbel 

gaan. 
 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten  
IAESTE 

o Eerste vergadering 

Er was weinig volk op de vergadering daarom komt er nog extra infomoment. De traktatie na de 

vergadering moet nog ingeboekt worden. 

o Infomoment jobraising 

 

 



Feest 

o Voordoop 

In het Citadelpark is het een beetje misgelopen. De schachten werden meegenomen door de 

meesters voor Feest de fiches van de schachten heeft kunnen overlopen. Zo waren sommige 

meesters niet volledig op de hoogte. Er zijn ondertussen 7 schachten gestopt. Dit omdat het 

zogezegd te lastig was. Er moeten in het vervolg ook weer twee mensen aangesteld worden die 

controleren of er geen meesters op voorhand in het Citadelpark staan die al beginnen de schachten 

opdracht te geven. Er werd meer binnengehaald bij de schachtenverkoop dan begroot. Ter 

compensatie zal de cantus goedkoper zijn voor de meesters. Om de prijzen van de schachten lager te 

houden kan er een halve euro per pint gevraagd worden in plaats van één euro. Er wordt besloten 

om hierover op de doopvergadering van volgend jaar eens verder na te denken. Feest blijft 

verantwoordelijk over alle meesters.  

o Openingsfuif 

De meeste reacties waren positief. Er werd wel opgemerkt dat het jammer was dat de special act 

begon met twee minder bekende liedjes. De klank tijdens de special act zou ook minder zijn, hoewel 

er dit jaar evenveel boxen stonden. Misschien is de slechte klank te wijten aan de microfoon van de 

zanger zelf. 

Sport 

o IFT voorronde veldvoetbal  
o IFK minivoetbal 

Bij de minivoetbal heeft VTK zwaar verloren. 

o Oefenmatch volleybal en basketbal 
Er waren veel kandidaten waaruit opnieuw de beste werden geselecteerd. Normaal zou VTK bij het 

volleybal opnieuw de finale moeten halen. 

o 24UL Leuven 
Er waren tien lopers van VTK. VTK Leuven was ook tevreden bij de opkomst. Eén van de schachten 

heeft tijdens het lopen wel een epilepsieaanval gekregen en is zo op zijn hoofd gevallen. De ouders 

werden gecontacteerd en de jongen zelf werd naar het ziekenhuis gebracht. De jongen maakt het nu 

goed en mag verder doen met de doop. Hij mag wel niet meer met de auto rijden. Er wordt 

voorgesteld om een sticker op zijn voorhoofd te plakken tijdens de doop. De verzekering van de 

jongen zelf dekt alles zodat de verzekering van VTK niet moet tussen komen. 

Cultuur 

o Quiz 

Alles is goed verlopen. De vragen waren beter gevarieerd dan vorig jaar en ook de prijzen vielen in de 

smaak. Er zijn wel een aantal schachten niet komen opdagen voor hun shift waardoor er andere 

schachten moesten opgebeld worden. Er waren wel te veel croques. Misschien moet er ook op 

voorhand uitleg gegeven worden hoe de bestellingen aan de toog moeten doorgegeven worden aan 

de schachten. Het zou beter zijn om volgend jaar het aantal groepen te beperken bij de inschrijvingen 

zodat de zaal minder vol zou zitten. 

o Eerste danslessen 

Er wordt gevraagd om eens foto’s te nemen tijdens de les. Er wordt opgemerkt dat de lessen te traag 

vooruit gaan. Er wordt besloten om dit tijdens de les met de andere koppels eens te overleggen. 



Recruitment 

o Infoavond CV-schrijven 

Alles is goed verlopen. Er wordt wel opgemerkt dat de sessie in het Engels gegeven werd. Maar 

gezien bijna alle lessen bij de masterstudenten in het Engels zijn, is dit eigenlijk geen probleem. Er 

waren wel iets te veel broodjes. 

5) Komende activiteiten  
Interne 

o Open lessen 
Volgende week kunnen leerlingen van de middelbare school een aantal lessen meevolgen. Annelies 

Vermeir heeft gevraagd om deze studenten een beetje te ontvangen. Daarom worden er 

koffiekoeken en fruitsap uitgedeeld op maandag- en dinsdagochtend en donderdagnamiddag. Sport 

zou helpen uitdelen wanneer Interne presenteert bij de eerstejaars op maandagochtend. Er worden 

nog mensen gevraagd om op dinsdagochtend te helpen uitdelen. 

o Halloween 

Het eerste idee was om mensen die zich verkleed hebben iets te geven. Maar waarschijnlijk zouden 

er weinig studenten dit doen. Daarom wordt er opnieuw soep uitgedeeld. Er wordt voorgesteld om 

beide te combineren. Andere ideeën voor Halloween mogen steeds doorgestuurd worden aan 

Interne. 

Sport 
o IFT 

Sport bedankt alle mensen die een shift hebben ingevuld. Er wordt wel gevraagd om de shiften 

‘begeleiding tijdens ping-pong’ en ‘GUSBassistent(e)’ nog te proberen in te vullen. Verder wordt er 

ook nog iemand gezocht die zou kunnen meegaan met Jan die ’s avonds het materiaal terug brengt 

naar de Plateau. Dit is normaal tijdens de prijsuitreiking. Charlotte zou eventueel meegaan. Tijdens 

het supporteren moet alle materiaal wel in de gaten gehouden worden.  

o Jeneverloop 

Bedankt aan Charlotte die dan wil met de kar rijden. 

o IFK Volleybal dames 

Ook de zus van Emmelie doet mee. 

o Skireis 

De inschrijvingen van de skireis worden volgende dinsdag open gezet. 

 

Feest 

o Shotjesgoliarde 

Er moeten nog een aantal shiften ingevuld worden. Er wordt gezegd dat er normaal weinig volk zal 

zijn in het begin omwille van het IFT waardoor er  minder mensen nodig tijdens de eerste shiften. 

o Doop 

 

 

  



Recruitment 

o Panelgesprek Niet-technisch ingenieur 

Er wordt nog steeds een moderator gezocht. Er wordt voorgesteld om Bob te vragen. Er wordt 

gevraagd of er iemand nog een prof kent die dit eventueel zou willen doen. Er moet nog een 

facebook-event hiervoor aangemaakt worden. 

IAESTE 

o Start jobraising 

o Facultaire samenwerking internationalisering 

Facultaire infosesse internationalisering (FEA 29/10, FBW 6/11). Hierop worden er meerdere kringen 

op uitgenodigd zoals VTK, VLK,… Er worden wel nog mensen gevraagd om een shiftje te doen. De 

excell-file met de shiften volgt. 

o Infomoment stages 

Dit gaat door op 13 november. 

o Go Strange infobeurs 

Dit gaat door op zaterdag 16 november. 

Excursie 

o Citytrip  Amsterdam 

Vrijdag vindt het vertrek naar Amsterdam plaats. Vandaag werd er een mail gestuurd naar alle 

deelnemers met alle praktische info en planning. Er moeten wel nog heel wat mensen betalen. 

Misschien komt dit ook omdat er automatisch een mail voor de betaling werd gestuurd naar het e-

mailadres dat opgegeven werd op de site dat misschien niet meer up-to-date is. Er wordt gezegd dat 

er een aantal mensen niet meer mee gaan. Er wordt voorgesteld om alle deelnemers te bellen ook 

naar diegene die reeds betaald hebben. 

o Spaghetti-avond 

Vorige week werd er geïnformeerd wat de mogelijkheden zijn om saus te bestellen bij De Kastart. Dit 

komt normaal wel in orde. De spaghetti-avond gaat door in de Therminal en er wordt 5 euro 

gevraagd bij de inschrijving. Er moet wel nog een oplossing gezocht worden om de saus te kunnen 

opwarmen. Er wordt gevraagd of er nog iemand draagbare vuren heeft. Er wordt besloten om grote 

potten te huren. Er wordt voorgesteld om hier een eetwedstrijd aan te koppelen. De winnaar zou 

bijvoorbeeld een bon krijgen om gratis te gaan eten in De Kastart. 

6)Algemeen 
o Medewerkers goedkeuren 

IAESTE: Johannes De Jong, David De Winter, Jolien Van den Bossche, Alexander Mathijs, Sam 

Boutern, Antoine Juckler, Steven Van Roye, Eva Blaton, Max Beachez, Rik Catthoor  

Er wordt gevraagd of al deze medewerkers moeten uitgenodigd worden op het medewerkersetentje. 

Algemeen: Ayla Cremmery, Hanne Spruyt 

Alle medewerkers worden unaniem goedgekeurd. 

o Onderwijsevaluaties 

Momenteel werd de onderwijsevaluatie al door 29% van de studenten ingevuld. De volgende week 

wordt er geen chocolade uitgedeeld maar tijdens de laatste week wel. 



o Hervorming eerste jaar 

Het slaagpercentage in eerste zit vorig academiejaar bij de eerste jaars, inclusies gitters, was 18%. 

Daarom wil de decaan maatregelingen treffen. Zo komen er minder hoorcolleges, deze worden 

vervangen door werkcolleges en meer uitlegsessies. Er komen ook meer evaluaties, één per twee 

studiepunten. De evaluaties staan op één vierde van de punten. Indien je echter laag scoort op de 

evaluaties kan je je examen toch voor 100% laten mee tellen. Er zou niet altijd moeten gestudeerd 

worden voor deze evaluaties zoals het geval is voor de testjes die er nu zijn. Zo zou er bijvoorbeeld 

een evaluatie onmiddellijk na een oefenles kunnen volgen. Eventueel zou er ook een deel van de 

leerstof wegvallen op het examen voor diegene die goed gescoord hebben. Zo zouden er twee 

versies van het examen zijn. Ook alles met Maple zou ingeboet worden en er zouden weer meer 

oefeningen met de hand moeten gedaan worden. 

7) Varia 
- In november gaat het nieuwe security-beleid van start. Vanaf dan mag je dus zeker niet 

vergeten om je lokalen vooraf te reserveren. Hiervoor stuur je een mailtje naar de vice. Het 

nummer van de permanentie wordt nog gemaild voor als je iets na de openingsuren wil terug 

brengen in de Plateau. 

- Nieuwe kapstok: Er wordt voorgesteld om een kapstok in VTK Groen te hangen. 

- Brocky-goliarde: Voorstel om een goliarde te houden waarbij er bicky’s met daartussen 

croques worden verkocht. 

- De nieuwe BEST-praeses stelt zich voor. 

- Een oplossing voor de akoestiek in VTK Groen zou zijn om geluiddempende panelen op te 

hangen. Dit zou duurder zijn dan de oplossing die voordien voorgesteld werd, namelijk om 

geluiddempende panelen aan de muur te hangen. Maar het resultaat zou wel veel mooier 

zijn. 

- Volgende week dinsdag is het kommaneuken. 

- Vorige week werden er posters geleverd van AT Kearney die echter verloren zijn gegaan. Er 

wordt gevraagd om voortaan te mailen als je iets ontvangt van de post naar de 

desbetreffende post voor wie de post bestemd is. 

- Er wordt voorgesteld om eens naar de fakbar bij de bio-ingenieurs te gaan drinken na de 

vergadering. 

 


