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Te laat: Lien 

Afwezig: Jonas 

 

1) Datum volgende PV 
Zondag 18 november 2012 (21:30) 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 

BEST 

o RM 

De Regional Meeting ging dit jaar door in Versailles. Tijdens zo’n RM krijgen leden van BEST trainings, 

worden er brainstormsessies gehouden en natuurlijk zijn er ook feestjes. 

Feest 

o Doop 

Goed verlopen 

o Openingsfuif 

Het was super! 

o (Goliardes) 

In het algemeen verlopen de goliardes goed en zijn er geen opmerkingen. 

IAESTE 

o IAESTE-etentje 

Het etentje was gezellig. Er was redelijk wat volk, zo’n 15 studenten. 

PR & Externe 

o Prospectie kroegentocht Leuven 

Michiel is met 3 leden (Gilles, Ellen en Inge) naar Leuven gegaan. Het is goed verlopen. Er zullen 

nieuwe en oude cafés bezocht worden. Zo is de cocktailbar weggevallen uit de toer, omdat het meer 



een brasserie is geworden. Deze wordt vervangen door een café op de Grote Markt waar er 

streekbieren of zwaardere bieren kunnen gedronken worden. 

Michiel zal nog een mailtje sturen naar diegene die zich hebben ingeschreven om te komen betalen.  

Recruitment 

o Feedback CV-schrijven 

De feedback was zeer goed en min of meer volgens plan verlopen. De ene gaf al wat sneller uitleg 

dan de andere, maar er is dan gewoon verschoven zodat er niet te lange rijen ontstonden. 

De reacties van de studenten die feedback gekregen hebben waren zeer positief. 

Hudson heeft zelf gevraagd om het volgend jaar nog eens te doen. Recruitment heeft dan wel de 

feedback i.v.m. de presentatie doorgegeven. Ze zouden dan naar volgend jaar toe de presentatie 

uitgebreider maken. 

Sport 

o 24-urenloop Leuven 

Er waren 6 studenten van Gent aanwezig. Ze hebben met zo veel mogelijk volk gepraat zodat 

iedereen zeker wist dat VTK Gent aanwezig was. Leuven was dan ook zeer tevreden met de opkomst. 

o Jeneverloop 

De jeneverloop is goed verlopen. Het weer viel wel tegen (regen en koud), maar toch is er veel volk 

komen opdagen. 

Bedankt, Frederik, om Bob te zijn. 

o IFK judo 

De judo was een heel groot succes. We zijn 2de geworden. Joachim heeft een gouden medaille 

behaald in de categorie 80+. Sport zou wel graag meer meisjes meekrijgen in het vervolg, want dan 

kunnen we ook daar punten scoren. 

Sport zal er ook voor zorgen dat de scores van de verschillende sporten wat meer bekend worden 

gemaakt. 

5) Komende activiteiten  
BEST 

o IPF 

IPF staat voor International Project Forum. BEST Ghent zal dit in het tweede semester  (februari) 

organiseren. In totaal zullen er zo’n 60 tot 70 zeer actieve BESTies op aanwezig zijn. Er zullen 

workshops en sessies worden gegeven. Hiervoor zal er heel wat materiaal gebruikt worden. 

Tijdens IPF zal er ook een cantus zijn waarvoor VTK is uitgenodigd. 

Feest 

o Shotjesgoliarde 

Volgende week maandag is het shotjesgoliarde. Er is nog een chauffeur nodig die om shotjes kan 

rijden. Recruitment zal dit ook aankopen als ze naar de Colruyt gaan voor Got-IT. 

o  (cantus) 

IAESTE 

o Infomoment + International Evening 

Nu donderdag is het infomoment met daar op volgend een international evening. 

Iedereen die geïnteresseerd is, kan komen. 

  



o A-form 5/11 

De A-form gaat open op 5 november. Max vraagt om hiervoor reclame te maken bij de andere 

studenten. De DL voor het invullen van de A-form is 15/12. 

Praeses en Vice 

o Op de borrel bij Praeses en Vice 

Nu woensdag en donderdag moet iedereen afzonderlijk eens langsgaan bij Willem en Bob. Ze willen 

iedereen apart spreken zodat het niet altijd dezelfde zijn die praten. 

PR & Externe 

o Kroegentocht Leuven 

De inschrijvingen zijn volzet. 

Er zullen waarschijnlijk nog enkele mensen uitschrijven door de DL van de betaling. Als ze niet tijdig 

betalen dan worden ze automatisch uit de lijst geschrapt. 

Recruitment 

o Got-IT? 

Woensdag is het Got-IT. Dit is speciaal voor de studenten computerwetenschappen en 

electrotechniek. Er zijn wel nog maar 20 studenten ingeschreven terwijl er 40 studenten beloofd zijn 

aan de bedrijven. Iedereen moet dus nog een beetje reclame maken. Studenten moeten wel eerst 

hun CV uploaden voor ze zich kunnen inschrijven. 

o Panelgesprek niet-technisch ingenieur  

Dit gaat door op 13/11. Op dit moment zullen er 3 bedrijven aanwezig zijn. Het zijn dezelfde 

bedrijven als vorig jaar. Recruitment doet wel nog zijn best om nog voor een 4de en misschien zelfs 

een 5de bedrijf te zorgen. McKinsey wil het enige consultancy bedrijf zijn terwijl Bain eigenlijk ook wel 

wil komen. Recruitment probeert dit nog te regelen. 

Reis 

o Infomoment Romereis 

Woensdag 14/11 is het infomoment voor de Romereis. De dag erna is het wel verlof maar er wordt 

geen brug gemaakt dus het aantal studenten die naar huis zullen gaan, zal beperkt zijn. Het 

pokertornooi is eigenlijk ook die dag. Het doelpubliek loopt misschien niet helemaal gelijk, maar het 

is misschien geen slecht idee om af en toe de affiche eens te projecteren gedurende het tornooi. Er 

kunnen ook flyers aanwezig zijn op het pokertornooi. 

Matthias zal hetzelfde concept als bij het infomoment van Praag toepassen. Er zal dus ook een 

presentatie gegeven worden maar wel met minder anekdotes. De affiches zullen ook nog worden 

opgehangen. 

Een receptie kan wel helpen om mensen te lokken en om mensen te overtuigen om naar het 

infomoment te komen. 

Sport 

o IFT-shiftenlijst 

IFT is een tegenhanger van de 12-urenloop. Het zou leuk zijn als er veel praesidiumvolk op aanwezig 

is. Er is al een goed gevulde shiftenlijst om supporters te hebben. De shiftenlijst zal ook naar de 

medewerkers worden doorgestuurd. Je kan de leden trakteren met pintjes. 



We bereiken hier veel leden mee die we anders niet bereiken. Ga er dus naar toe!! ’s Avonds zal er 

ook nog een dik feestje zijn. 

Trommels en pompons worden ook meegenomen. Vorig jaar waren er super veel cheerleaders 

aanwezig zijn van andere kringen en dat werkt echt motiverend. Voor de volleybal zijn er te veel 

sporttruitjes zodat de meisjes alleszins al hetzelfde T-shirt kunnen aandoen voor te cheerleaden. 

Extra oproep aan veldlopende dames!! 

Sport zal nog aan enkele industriëlen vragen om te komen sporten aangezien die nu toch tot onze 

faculteit behoren.  

o Karting 

Woensdag gaan de inschrijvingen open. 

Cultuur 

o Pokertornooi 

De inschrijvingen zijn volzet. Alles is verder ook in orde. De shiftenlijst zal deze week nog worden 

opgesteld. 

Web & ICT 

o Latex les 

Willem moet nog nagaan of het lokaal in orde is. Er moet ook nog een mail naar de permanentie 

gestuurd worden zodat de poort ook na 20u open blijft. 

6)Algemeen 

Feest 

o Medewerker: Hannes Pauwelyn 

Goedgekeurd 

Fris 

o Onderwijsevaluatie 

Op dit moment is het deelnemerspercentage even hoog als vorig jaar op het einde van de evaluatie 

en we hebben nog een week te gaan. 

Proffen hebben een goede evaluatie nodig om te kunnen promoveren. Bij kleine klassen, dus vooral 

bij de masterjaren, komen proffen vaak niet aan het minimum deelnemerspercentage om een 

geldige evaluatie te hebben. Arnout vraagt om de shiftenlijst in te vullen aangezien de leden van Fris 

naar alle lessen willen gaan. 

o Engelstalige Masters 

De intentie is om binnen 2 jaar alle masterrichtingen in het Engels te geven. 

Fris probeert de kwaliteit van het Engels van de proffen aan te klagen. 

Sport 

o Medewerker: Bram Cornelis 

Bram heeft vorig jaar het speedteam geleid. Als hij dat 6 keer zou doen, dan zou dat een goede reden 

zijn om hem medewerker te maken. 

Sport heeft eigenlijk weinig shiften om echt medewerkers te hebben. 

Bram liep 2 jaar terug ook altijd mee met de lopers. Als alle IFK wedstrijden beginnen dan kan sport 

moeilijk nog meelopen. 



Hij zou ook wel nog wat andere dingen doen dan enkel meehelpen met sport. Dit moet wel duidelijk 

gemaakt worden aan hem. 

Het is dus beter om Bram als algemeen medewerker goed te keuren. Goedgekeurd als algemeen 

medewerker. 

7) Varia 
o Karsleutel 

Momenteel hebben we slechts 1 sleutel. Een tweede sleutel kost 240 euro (aangezien dat zo’n 

sleutel ook gecodeerd moet worden). Soms vergeet iemand om een sleutel terug te leggen en als we 

de sleutel echt eens verliezen dan hebben we geen reserve meer. 

Op zich hebben we geen elektronische sleutel nodig. 

De ene sleutel zou enkel voor noodgevallen zijn. Het mag dus geen gewoonte zijn dat de sleutel niet 

meteen wordt teruggelegd. 

o Kerstkaartje 

o VTKakfiets 

Dit zou het probleem van het zoeken naar chauffeur voor Sport of Feest behelpen. Sport krijgt de 

verantwoordelijkheid om hier voor uit te kijken. 

o IE-net 

Ze waren er redelijk van aangedaan toen ze hoorden dat ze in ons vaarwater hadden gezeten. 

Michiel volgt dit verder nog op. 

o Frederic heeft laptopoplader besteld 

o Ballen in zwijnaarde 

Het mocht van de decaan. Er moet enkel nog gemaild worden naar de verantwoordelijke van 

Magnel. 

o Rekje voor ‘t  civielke 

Pers zal op zoek gaan naar een rekje om de civielkes in te leggen. De faculteit wil dit rekje wel 

sponsoren aangezien ze het oude zeer versleten vinden en op zoek zijn naar een alternatief. 


