
                  

Zondag 24 november 2013 
 

 

 

 
Te Laat: 

Te Laat(verwittigd): Thomas, Brecht, Emma 

Afwezig (verwittigd): Jonas, Thibault 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

 

1) Datum volgende PV 
Volgende PV: 8  december 

2) Mededeling van de voorzitter  
De lift mag niet meer gebruikt worden ’s nachts omwille van  geluidshinder voor de huisbewaardster. 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
o IAESTE 

- Infomoment stages + international evening 
- Facultaire infosessie FBW 

 
o Interne 

- Schaats mee met PeMe 
Alles is goed verlopen. Het zou wel leuk geweest zijn als VTK nog een shotje kon trakteren op de 
schaatsbaan. Daarvoor was er echter geen budget meer over. 
 

o Cultuur 
- Filmweek 

Er  waren ongeveer 100 deelnemers op de volledige vier dagen, wat een succes is. Er wordt wel 
opgemerkt dat auditorium K een betere locatie was geweest dan auditorium N. Deze activiteit is 
zeker voor herhaling vatbaar. 
 

o Recruitment 
- Got-IT? 

De bedrijven waren tevreden. Er waren wel teveel broodjes. De factuur van de Sphinks moet nog 
opgestuurd worden.  

 
o Web & ICT 

- Codesprint 2 



 
o Secretaris 

- Receptie ereleden 
Er waren ongeveer 70 ereleden aanwezig, wat ongeveer de verwachte opkomst was. De ereleden 
bleken tevreden te zijn. Hier en daar werd er gezegd dat de receptie beter was dan de receptie in de 
Bijloke, dat vorig jaar georganiseerd werd door Lustrum.  Dit is waarschijnlijk omdat er dit jaar meer 
drank voorzien was. Er werd gekozen voor een minder chique locatie, de Zebrastraat, en 
zelfgemaakte hapjes waardoor er meer budget over was voor drank. Wat betreft de begroting zullen 
de kosten net iets minder zijn dan begroot. 

 
o Feest 

- Duvelfeestje 
De Duvels waren tegen 12u op. Er kunnen echter niet veel meer Duvels besteld worden. Naar 
volgend jaar toe zou de inkom voor de niet-leden hoger moeten zijn, zodat de goedkope Duvels in de 
eerste plaats naar onze leden gaan. 

- Cocktailfuif 
De cocktails waren redelijk vroeg op, terwijl er nog veel mensen een drankkaart hadden. Daarom 
moet er beter gecommuniceerd tussen de bar en de drankkaartenverkoop zodat de 
drankkaartenverkoop op tijd kan stop worden gezet. Voor de shiften ‘cocktails’ zou er moeten met 
een systeem gewerkt worden dat er een deel van de mensen bekers vult en een deel van de mensen 
de cocktails brengt. Er zouden moeten nieuwe kapstokken gevraagd worden aan de Twitch. Nu 
moesten er jassen op banken gelegd worden omdat er heel wat kapstokken stuk waren. 

 
o Sport 

- IFK Minivoetbal dames 
De ploeg van VTK was beter dan vorig jaar. Omdat er een ploeg afwezig was en een ploeg echt slecht 
was, is VTK geplaatst voor de volgende ronde. 

- Karting  
De bus was een beetje te laat waardoor de uitleg bij aankomst iets korter was.  Maar dit was op zich 
geen probleem.  

- IFK Minivoetbal heren 
Voor het IFK Minivoetbal heren heeft VTK zich geplaatst voor de volgende ronde. 

- IFK Judo 
Zestien van de vijftig deelnemers waren van VTK. Charlotte was de enige vrouwelijke deelneemster. 

- Landgraaf 
De dag voor het indoor skiën in Landgraaf hebben zes mensen afgezegd. Deze plaatsen zijn 
gemakkelijk opgevuld door een bericht te posten op Facebook. 
 

o BEST 
- BEST-goliarde 

 
o PR & Externe 

- Kroegentocht Leuven 
Per persoon was er meer budget dan vorig jaar. Het standaard parcours werd gevolgd. 
 

5) Komende activiteiten  
o Interne 

- Sinterklaas 
De verkleedpakken zijn besteld en de eerste roddels komen binnen. 

o Vice  
- Medewerkersetentje 



Gezien er maar vijftig deelnemers zijn, is er budget over en wordt het eten voorafgegaan door een 
aperitief. 

- Praesidiumetentje 
Het etentje gaat door in de Sint-Pietersabdij. Diegene die de doodle voor de menu nog niet ingevuld 
hebben, moeten dit zo snel mogelijk doen. 

- Praesidiumcantus 
De praesidiumcantus gaat door op zondag 15 december. 
 

o Sport 

- Pooltoernooi 
Er zijn zestien ploegen ingeschreven. Er moet wel nog betaald worden door enkele leden, maar deze 
werden reeds op de hoogte gebracht. 

- Zwemmarathon 
Misschien maakt VTK kans tegen HILOK omdat er tijdens de week van de zwemmarathon ook een 
belangrijke zwemwedstrijd is waardoor de beste zwemmers van HILOK niet aanwezig zullen zijn. 

- Bekermatch AA Gent 
- Muurklimmen 

De inschrijvingen gaan dinsdag open. Er zijn een beperkt aantal inschrijvingen. 
 

o Feest 
- Gedooptenactiviteit 
- Cantoravond 

Er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie. Er wordt voorgesteld om het zaaltje boven de Sala 
te huren. 

 
o Recruitment 

- Panelgesprek IT 
Er zullen vijf bedrijven aanwezig zijn. Er wordt wel nog gezocht naar een moderator. 
 

o Cursus 
- Truienverkoop 

Er werden tot nu toe weinig truien besteld. Interne zal daarom hiervoor nog wat reclame maken. 
 

o Stagefair 
Dit gaat door op 2 december in de Thermilan. Er wordt gevraagd om hiervoor zoveel mogelijk mond 
aan mond reclame te maken. 

 

6)Algemeen 
- Linten op goliardes 

De doodle heeft uitgewezen dat praesidiumleden voortaan hun lint dragen op goliardes, maar de 

gedoopten hun dooplint niet. Er wordt wel opgemerkt dat het praesidium zelf langer moet blijven en 

ook vroeger aanwezig zijn op goliardes. Misschien moet Feest ook meer op voorhand laten weten 

wanneer er precies een gratis vat gegeven wordt. Feest zal op de gedooptenactiviteit aanmoedigen 

om de dooplintjes meer te dragen. 

 

7) Varia 

- Cursusactiviteit: bitterballen in het cursuskot! 

Dit blijkt onmogelijk te zijn omwille van de brandveiligheid. 



- FK-cantus: max 3 personen 

Eerst waren er geen geïnteresseerden waardoor het VTK geen plaatsen gevraagd heeft. Nu heeft FK 

laten weten dat er toch nog drie plaatsen over zijn. Er blijkt echter nog steeds geen interesse te zijn. 

- ’t Civielkes naar Kortrijk 

Er werd gevraagd om een aantal ’t Civielkes op te sturen naar de faculteit industriële ingenieurs in 

Kortrijk. Het aantal dat ze vragen is nog niet doorgegeven. Er wordt wel opgemerkt dat de mensen in 

Kortrijk te ver staan van ons en dat het ’t Civielke bedoeld is voor onze leden. Er wordt besloten om 

af te wachten tot er geweten is wat precies de bedoeling is. 

- Flits camera werkt niet 

De camera blijkt wel te werken. De vice legt uit hoe precies. Als je de camera gebruikt hebt, moet je 

de camera in de oplader steken en zo in de lade stoppen. 

- Koekjesautomaat 

Een scoutsvereniging verkoopt een koekjesautomaat. De vraag is of VTK deze al dan niet overkoopt 

en waar deze dan zou komen. Er wordt voorgesteld om deze eventueel in Zwijnaarde te laten zetten 

om VTK daar kenbaar te maken. De vraag komt of dit al dan niet een meerwaarde voor de leden is, 

gezien er al automaten zijn. Er werd een lokaal aangevraagd in Zwijnaarde, maar er blijkt geen lokaal 

beschikbaar te zijn. Er wordt voorgesteld om een comité samen te stellen dat onderzoekt wat de 

mogelijkheden hier omtrent zijn. Emma, Arnout en Timothy zitten in dit comité. Binnen twee weken 

moet het comittee briefen. Indien de automaat er komt, moet deze begin volgend semester in 

werking gesteld worden. 

- Halftime-comité 

Er moet een comité samengesteld worden om een activiteit voor de derdejaars te organiseren. De 

invulling van deze activiteit mag door het comité gekozen worden. Tom, Halewijn en Pieter zullen in 

dit committee zitten. 

- Firnale-comité 

Het takenpakket van dit comité omvat een bierbowling, een cantus, een aandenking maken, een 

jaarboek maken en een receptie organiseren. Michiel, Emma, Ornella, Steven en Wouter zullen in dit 

comité zitten. 

- Goede doel 

Op 2 december worden over de middag hotdogs verkocht voor het goede doel door. Dit gaat uit van 

de faculteit. Er zullen misschien twee mensen nodig zijn die helpen tijdens de verkoop. Er wordt 

gevraagd of wijzelf ook nog iets doen. Twee jaar geleden werden er zelfgemaakte desserten verkocht 

aan VTK Pi. Een ander voorstel is om 10 cent meer te vragen voor een blik uit de cola-automaat. Er 

zou dan wel moeten campagne gemaakt worden zodat iedereen duidelijk weet waarom de blikjes 

duurder zijn. Misschien kan er ook hiervoor een committee samengesteld worden. Er wordt besloten 

om sowieso al desserten te maken en deze te verkopen. Interne zal kijken om dit aan te kondigen. 

Max zal hiervoor een datum vast leggen. 


