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1) Datum volgende PV 
Zondag 2 december 2012 (21:30) 

2) Mededeling van de voorzitter  

o Foto’s op Facebook 

Sport heeft de zatte foto’s van de bierbowling en de jeneverloop van de Facebook pagina gehaald. 

Een aantal foto’s op Facebook met link naar de site mag en is het beste. De ploegfoto’s van Sport 

mogen er zeker op, maar een volledig album van een niet sportieve activiteit kan niet.  

Als kring proberen we zo een beetje de privacy van onze leden te beschermen. Daarenboven kan het 

zijn dat het aantal bezoekers op onze site daalt doordat de foto’s op Facebook staan. 

Er zal dan ook naar Fotonaat gemaild worden om te vragen om onze foto’s niet op Facebook te 

publiceren. VTK krijgt de foto’s toch sowieso doorgestuurd. 

“Eén foto met de link naar de website” werd goedgekeurd door het praesidium 

o Gedrag praesidium 

Het praesidium probeert zich een beetje te gedragen. We zijn tenslotte een voorbeeld. 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 

Cultuur 

o Pokertornooi 

Het verliep vlot. De spelkaarten waren wel niet allemaal in orde. Dit is gemeld aan de mensen van 

het materiaal. Er waren ook te veel medewerkers voor het werk dat moest gedaan worden. Dit zal in 

het jaarverslag worden opgenomen. 

  



Feest 

o Shotjesgoliarde 

Het was leuk en er was veel volk. 

Het ging nogal traag aan de bar van de shotjes, maar dat komt vooral doordat er veel soorten jenever 

waren. Het vooraf inschenken van jeneverglazen is moeilijk uit te voeren. Er is daar geen plaats voor 

en er is een grote kans dat ze gewoon gestolen worden. 

Eventueel kan er ook met bonnetjes gewerkt worden, maar dan ga je minder snel terug om nog een 

shotje te gaan halen voor 1 euro. 

Er wordt nu enkel nog maar met 1 open fles per keer gewerkt. Uiteindelijk geraken die flessen toch 

op aan het einde van de avond. Eigenlijk kunnen er verschillende flessen tegelijk open gedaan 

worden. 

Er is wel zeker één fles gestolen en er is iemand betrapt op stelen. We mogen wel streng zijn als dit 

leden zijn. Lidkaart afnemen en niet meer binnenlaten is een terechte maatregel. 

o Gabbercantus 

Er waren veel nieuwe gedoopten. Een geslaagde cantus. 

o Bestgoliarde 

Er zijn veel bonnetjes uitgedeeld geweest. Je kreeg eigenlijk altijd een bonnetje en het spelletje 

duurde ook niet zo lang. Er was redelijk veel volk. 

PR 

o Kroegentocht Leuven 
De kroegentocht was in orde. Iedereen is teruggeraakt. Er waren veel positieve reacties. De zaken die 

aan het begin van de avond bezocht zijn daar kunnen we volgend jaar zeker nog eens passeren. De 

Rector was ook in orde. De Fac-bars waren ook wel goed, maar enkel de Pavlov is te klein om veel 

volk te ontvangen en er was een tekort aan bekers en glazen. 

Er was een mail van HDR die opmerkte dat er op de muur geschreven was en ze vroegen 40 euro 

voor verf en borstel. We zijn daar volgend jaar wel nog welkom. Er moet nog beslist worden hoe dit 

geregeld zal worden. Max heeft iets op de muur geschreven maar iemand anders heeft er nadien nog 

iets bijgeschreven. Michiel zal dit verder regelen. Max wil zeker de helft betalen.  

Recruitment 

o Got-IT? 
Het was een redelijk succes. Er was 30 man op aanwezig. Het was lasershoten i.p.v. het Huis van de 

Toekomst. De vergaderruimte was zeer klein voor het aanwezige volk. Er was ook geen andere 

ruimte om de mensen naartoe te sturen tijdens een wissel van de bedrijven. 

Deloitte deed moeilijk. Ze vonden het minder professioneel dan het Huis van de Toekomst. Er waren 

ook een beetje te weinig broodjes volgens hen. 

De groepen van het lasershooten waren ook niet evenredig verdeeld qua studenten en 

bedrijfsvertegenwoordigers. Vooral de tweede groep bestond vooral uit bedrijfsvertegenwoordigers. 

o Panelgesprek niet-technisch ingenieur 

Het is goed verlopen. De opkomst was niet zo groot, maar lag wel in dezelfde lijn als vorig jaar. De 

volgende keer moet er aan de permanentie gevraagd worden om het licht aan te laten in het hoekje. 



We moeten er op letten dat de nooduitgangen niet open gedaan worden want die deuren gaan niet 

automatisch dicht.  

Reis 

o Infomoment Romereis 
Er waren 5 externe studenten aanwezig. De presentatie was goed gegeven. Matthias heeft ook iets 
gezegd op het pokertornooi. Daar heeft hij wel niets gezegd over de prijs. Het was niet nodig om alles 
wat op de slides staat te vermelden. Zo wordt het minder langdradig. Op het pokertornooi gebruikte 
Matthias dezelfde presentatie als eerder die avond. Hierdoor sloeg hij verschillende slides over. Dit 
kwam niet professioneel over. 
Misschien moet er op de site ook niet vermeld staan wie er al ingeschreven is aangezien de 
inschrijvingen niet echt vlot verlopen. Matthias zou dit zelf kunnen beslissen. 

Sport 

o IFK Minivoetbal 

Bij de 2de wedstrijd zijn we uitgeschakeld. De spelers die daar aan meededen mogen nu wel niet 

meer meedoen aan andere wedstrijden. Joachim kon als keeper ook het speloverzicht houden en 

feedback geven. 

o IFT 

Bedankt aan iedereen om te supporteren. We zijn uiteindelijk derde geworden. De beker komt 

morgen naar de goliarde. 

o Karting 

Iedereen was tevreden. Er waren eerst problemen met de inschrijvingen. Iedereen is er daarom 

afgesmeten en de dag nadien zijn de inschrijvingen opnieuw open gesteld. 

5) Komende activiteiten  

Externe 

o Stagefair 

De stagefair vindt dinsdag plaats. De shiftenlijst is min of meer ingevuld. Enkel de afbraakshift is niet 

volledig ingevuld. Alles is geregeld. Morgen moeten de panelen nog afgehaald worden. Er zal wel 

twee keer gereden moeten worden. Willem zal hiervoor rijden samen met Michiel. 

Op de dag zelf worden de drank en de stageboekjes geleverd. Michiel zal de indeling van de zaal 

morgen nog bekijken. 

o Update@Campus (AIG) 

Het lokt geen volk qua leden. De shiftenlijst moet nog ingevuld worden. 

Het nut moet naar volgend jaar toe misschien eens herbekeken worden. Het is vooral AIG die 

gewoon rekent op het werkvolk van VTK. Dit jaar is het ook wat groter waardoor er ook meer werk is. 

Nu komt het een beetje over alsof wij een hulpje zijn en zij pompen er geld in. VTK-leden mogen er in 

ruil gratis naar toe. Dit is natuurlijk geen goede deal als er geen leden van VTK aanwezig zijn. Vorig 

jaar waren er geen actieve leden aanwezig maar er waren toch wel wat burgies. Misschien moet er 

duidelijker naar onze leden gecommuniceerd worden over dit event. Het event stond wel in het 

onthaalcivielke, in de manna en op de site. 

De eisen van AIG waren ook een beetje overvallend. 



Feest 

o Karaokegoliarde 

Het zal plezant zijn. 

o Discocantus 

Er zal nog eens gevraagd worden om liedjes door te sturen. VLK, VLAK en VGK (geschiedenis) komen 

waarschijnlijk ook. 

o Cantoravond 

Er zullen nieuwe liedjes gezocht worden in de codex. Gedoopten zijn welkom. Liedjes mogen altijd 

worden aangevraagd. 

o Cocktailfuif 

Er zal 350 liter cocktail voorzien worden. Suggesties zijn steeds welkom. De prijzen zullen tussen 2 à 

2,5 euro liggen. 

Interne 

o Sinterklaas  

Interne is nog op zoek naar pieten. Vorig jaar was het opgesplitst in voor- en namiddag omdat er 

altijd genoeg volk is voor de pieten. 

Er zijn al enkele roddels doorgestuurd. De planning moet tijdig aan de professoren doorgegeven 

worden. 

Recruitment 

o Workshop solliciteren 

Er moet niets voor gedaan worden want ze komen het zelf geven. Het lokaal ligt vast. De 

permanentie moet nog verwittigd worden. Ze geven dit ook aan Vlerick en krijgen, naar eigen 

zeggen, positieve reacties. 

Sport 

o IFK Volleybal Dames 

Er zullen 7 à 8 meisjes aanwezig zijn. Charlotte Devrese moet nog eens overtuigd worden. Het verlies 

op IFT was beperkt dus misschien kunnen we nog doorstoten in het tweede semester. 

o IFK Volleybal Heren 

We zijn weer eens gewonnen op het IFT. We moeten wel twee ploegen hebben die niet mogen 

overlappen. Er zal gezorgd worden voor één goede ploeg en één recreatieve ploeg. 

o Snowworld Landgraaf 

De bus vertrekt om 17u en dan komen we daar aan om 19u zodat we ongeveer 4 uur kunnen skiën. 

Er zijn slechts twee studenten die nog moeten betalen. Tegen 1u zijn we terug. 

o Zesdaagse 

Er zijn plaatsen op het binnenplein voorzien. Er staan 3 mensen op de wachtlijst. 

  



6)Algemeen 

Cultuur 

o Medewerker: Thomas De Keulenaer 
Hij heeft de hele avond op het pokertornooi geholpen. En hij wil ook decormedewerker worden. 
Unaniem goedgekeurd 

Cursus 

o Medewerker: Charlotte Cokelaere 

Cursus kan altijd hulp gebruiken. Ze wil daarenboven volgend jaar cursus doen en die voorbereiding 

kan ze wel gebruiken. Op dit moment heeft cursus niet echt iemand nodig. Het zal volgend semester 

besproken worden. 

Penning 

o Onkostennota’s 

Van alles wat er wordt uitgegeven (met bankkaart, eigen geld,…) moet er een onkostennota zijn. 

o BTW 

Ook op andere uitgaven naast recruitment en PR kan er BTW worden teruggevorderd. Hiervoor moet 

er wel een factuur gevraagd worden met het BTW nummer er op. 

Recruitment 

o Als je nog bedrijven kent die misschien naar de jobfair willen komen, laat het ons weten! 

De lijst van IAESTE wordt niet meteen gebruikt om te recruiten dus deze lijst kan eigenlijk wel 

worden doorgestuurd naar recruitment. 

Michiel en IAESTE zouden eens samen zitten om de interferentie met bedrijven tegen te gaan. 

Sport 

o Skireis 

Snowblend heeft nog een accommodatie gevonden maar die is 40 euro duurder. Snowblend zou dan 

wel 22 euro betalen en dan betalen de leden dus 20 euro meer dan de anderen. Snowblend doet dit 

omdat ze dit beloofd hadden in hun contract. Er zijn in totaal nog 50 plaatsen over.  

Sport wil de plaatsen eerst open zetten voor de vrienden van zij die zich al hebben ingeschreven. 50 

plaatsen is eigenlijk nog veel. Ondertussen hebben zij die een plaats wouden misschien al ergens 

anders geboekt. 

Sport kan eerst het systeem van de vrienden toepassen en dan nadien het systeem volledig open 

zetten (met aangekondigde datum en uur). Het gewoon meteen openzetten is wel het eenvoudigste. 

Er kan een persoonlijke mail met de DL voor de nieuwe inschrijvingen gestuurd worden naar de 

ingeschrevenen. 

Sport moet nog eens navragen wie de open plaatsen moet betalen. 

  



7) Varia 
o Iedere post moet zijn medewerkersbestand nakijken en actieve en niet actieve leden 

aanduiden. Het medewerkersetentje is op 13/12. 

o Vrijdag was het LAN-party samen met VGK en VLAK. Er was 80 man aanwezig en er kan dus 

van een groot succes gesproken worden. Er was ook veel positieve feedback. De winst zal in 

de volgende editie gestoken worden. Door het succes is het misschien wel interessant om 

ook met de Thermilan samen te werken met andere kringen. 

o A-form voor de IAESTE stages staat nog steeds open. 

o In het tweede semester zijn er 3 cantussen in de Twitch. Het zal 75 euro duurder zijn per 

cantus maar er is wel een deftige zaal, muziekinstallatie en een tapper. 

o Max werkt ook af en toe in de Twitch en is dan ook werknemer en niet VTK lid. We mogen 

dus ook niet aan zijn hoofd zagen voor van alles en nog wat. 

o Op de cocktailfuit zal er voor een vestiaire gezorgd worden om het aantal diefstallen te 

beperken.  

o Vorig jaar is er gestemd geweest voor een extra lid voor recruitment om activiteiten te 

organiseren. Als extra activiteit is er al zeker een wijnproeverij die in samenwerking met 

Macht wordt georganiseerd. Er is ook nog steeds veel werk voor recruitment. Het zal op het 

einde van het jaar ook geëvalueerd worden. 

o Poutrix en PKarus organiseren zelf veel recruitment activiteiten en komen daardoor in 

hetzelfde vaarwater terecht als VTK. Dit moet zeker nog verder besproken wordt. 

o De 3 vaten Jupiler gewonnen tijdens de Rad Race van Loqutus kunnen gebruikt worden op 

verschillende activiteiten. Eéntje zal gebruikt worden op de stagefair. Met de andere twee 

kan er wel nog een tentje geplaatst worden. Loqutus wil graag foto’s van het uitdelen van de 

vaten. We kunnen ook in Zwijnaarde gaan staan. Loqutus is wel voor 

computerwetenschappers en daarom is het misschien vreemd om in Zwijnaarde te gaan 

staan. Er zal gekeken worden voor een tentje met tap en tot wanneer de vaten goed zijn. 

o Het is niet de bedoeling om je eigen shiften in te vullen. 

o Foto’s van muilers en andere zatte mensen niet op de site plaatsen! 

 


