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Te laat (verwittigd): Jasper 

Te laat:  

Afwezig (verwittigd): Laurens, Valerie 

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

1) Datum volgende PV 
PV 9: 08/02/2015 

2) Voorbije activiteiten 

● Web & ICT 

○ Codesprint II 

Er waren minder mensen dan op de vorige codesprint. De Web & ICT-

medewerkers zullen niet automatisch als actieve medewerkers worden 

beschouwd. Er is eindelijk vooruitgang bij het shiftensysteem. 

  

● Interne 

○ PeMe-reünie 

Het schaatsen op zich is goed verlopen. De contactpersoon was echter niet 

aanwezig, waardoor ze  alles ter plaatse nog hebben moeten regelen. Interne 

zal deze persoon een feedbackmail sturen, zodat dit volgend jaar beter 

opgevolgd kan worden. 

  

○ Sinterklaas 

Er was voldoende snoep en de kostuums waren ook in orde. De roddels 

waren goed en de ene prof reageerde al wat beter dan de andere. Het was 

jammer dat er niemand met de kar kon rijden. 

 

Tip: 

Als je wil dat er iemand voor jou met de kar rijdt, vraag dan eerst op welke 

dag en welk uur dit mogelijk is alvorens een bepaalde bestelling te plaatsen.  

 

Opmerkingen: 



● Tijdens de middag zijn er drie zakken chocotofs verdwenen. Tips i.v.m. de 

dader zijn steeds welkom. 

● Kijk na of er roddels ongepast zijn om te vermelden in de les. Als je over 

iemand met een lief voor heel de richting zegt dat die persoon gemuild heeft 

met iemand anders, dan komt dit niet zo goed over. We hebben ons weer 

populair gemaakt bij de archies. 

● Volgend jaar nemen we best een camera mee. 

 

● Sport 

○ IFK LOL 

 Dit is niet de favoriete activiteit van sport. 

 

○ IFK Volleybal Heren/Basketbal/Minivoetbal 

 Voor alle disciplines is VTK1 door naar de volgende ronde, maar VTK2 niet. 

 

○ Landgraaf 

Door twee ongevallen op de weg was er file, waardoor we er pas om 20:15 

waren, terwijl we al om 16:15 waren vertrokken. We hebben uiteindelijk 

maar tweeënhalf op de piste kunnen doorbrengen.  We kunnen het eventueel 

volgend jaar ergens anders laten doorgaan. 

 

○ Zwemmarathon 

We hebben redelijk goed gezwommen op de marathon, waardoor we 

uiteindelijk op 200 meter achter HILOK geëindigd zijn. We stonden 700 meter 

voor op de VLK. 

Er waren redelijk weinig VTK supporters, zeker in vergelijking met HILOK. De 

tribune  was ook niet echt de ideale plaats om te supporteren, aangezien het 

er redelijk warm was. We zouden in het vervolg kunnen vragen aan de 

medewerkers om te komen. 

  

● PR & Externe 

○ Stagefair 

De stagegids was in orde. Victor had de dag van de Stagefair een examen. 

Dankzij Eva Roos haar notities is hij waarschijnlijk geslaagd voor zijn examen 

en dankzij Eva Verbeke was de opbouw in orde. We hebben goede 

commentaren gekregen van zowel de bedrijven als de studenten. Het was 

beter dan vorig jaar. Enkel de studenten Toegepaste Natuurkunde bleven wat 

op hun honger zitten. Er waren ook niet veel bouwkundige bedrijven, maar bij 

de Bouwkunde worden dergelijke stages ook geregeld door Poutrix.  

Volgend jaar kunnen we best wel een blad uithangen waarop de kleurencode 

aangegeven staat. Dat is duidelijker naar de bedrijven toe. 



 

● Feest 

○ Sinterklaascantus 

Omdat Christophe ziek was, is Seba voor hem ingevallen. Christophe was de 

kostuums gaan halen en is deze ook achteraf gaan terugbrengen. Max vond 

het heel erg warm in zijn pak en zijn trip naar huis heeft heel lang geduurd, 

omdat iedereen met hem een selfie wou maken. Er waren veel minder 

aanwezigen dan deelnemers (40 i.p.v. 80). Aangezien aan inschrijvingen niks 

vast hangt, schrijven mensen zich ook in als ze eventueel zouden willen 

komen. 

 

● Recruitment 

○ Panelgesprek IT 

Het panelgesprek is iets later (10 min.) begonnen dan gepland, omdat er nog 

mensen achter waren. De Bosschere heeft iets te veel zijn eigen interesse in 

het gesprek gelegd. Volgende keer kunnen we best naar een pas 

afgestudeerde vragen. De receptie was, in vergelijking met het panelgesprek, 

niet zo lang. 

 

● BEST 

○ SIW 

Dit is goed afgesloten. BEST vond het tof dat er een paar VTK’ers zijn 

langsgekomen. Als we iets vroeger zouden komen, zouden we wat meer van 

de culturen zelf leren kennen.  

 

● Secretaris 

○ Ereledenreceptie 

De receptie is goed verlopen. De ereleden waren tevreden. De 40 aanwezigen 

hebben samen 41 flessen cava en 3 flessen appelsiensap genuttigd. Het 

fruitsap was duidelijk niet zo populair en hiervan moet volgend jaar dus ook 

niet zo veel voorzien worden.  

 

3) Komende activiteiten  

● Sport 

○ IFK Badminton 

Dit zal morgen (8/12/14) plaatsvinden. Voor VTK zullend dertien mannen en 

zeven dames deelnemen. Oorspronkelijk zou morgenavond zowel de 

geklasseerde spelers als de niet-geklasseerde speler strijden voor de winst. 

Door de grote interesse zullen de geklasseerde spelers pas in het tweede 

semester spelen. VLK heeft 25 mensen ingeschreven. 

  



○ IFK Veldvoetbal 

Dit moet normaal geen probleem zijn.  

 

○ IFK Basketbal dames 

Sport is blij dat Charlotte wil meespelen. We mogen twee externe spelers 

gebruiken. 

   

○ XL loop 

Alle mensen die morgen (8/12/14) 10km willen lopen, zijn welkom. Je mag 

ook gewoon 5km lopen. Er zijn drie cinematickets te winnen. Twee tickets 

voor de eerste lopers, één voor de eerste vrouw. Het wordt weer samen met 

VLK georganiseerd, maar zij hebben hun eigen klassement en prijzen.  

  

● Cultuur & Excursie 

○ Filmweek 

Volgende week gaat de filmweek door. Als je zin hebt, ben je meer dan 

welkom. De chips en popcorn is voorlopig in 3.15 gestockeerd. Laat dit hier 

a.u.b. liggen.  

 

● PR & Externe 

○ Archiefair 

 Er is twee weken geleden een vergadering geweest i.v.m. de Archiefair. De 

enige manier waarop we archies kunnen overtuigen om te komen, is door op de dag 

zelf rond te zeggen dat het die avond Archiefair is. We zullen het ook op Facebook 

posten. Aangezien het op dezelde dag als de Lentefuif is, zal het redelijk moeilijk zijn 

om hier voldoende vrijwiligers voor te vinden. 3 à  4 VTK’ers en 3 à 4 DLK’ers zullen 

nodig zijn om de shiften op te vullen.   

 

● Feest 

○ Massacantus 

De Massacantus vindt dit jaar plaats op het Sint-Pietersplein en zal zeer vroeg 

beginnen en ook vroeger eindigen dan normaal . FK-kringen hebben minder kaarten 

gekregen dan SK-kringen. Wij hebben veertig kaarten gekregen. Aangezien er 

voorlopig nog vijftien mensen op de reservelijst staan, zijn we nog op zoek naar extra 

kaarten. We gaan nog eens navragen of er SK-kringen zijn die nog kaarten over 

hebben. Jules Claeys zal deelnemen aan de bierkoningverkiezing. Hij kan naar het 

schijnt sneller drinken dan Gabor.  

 

● Vice 

○ Examensteun van VTK 



Morgen (8/12/14) gaan we in Zwijnaarde zakjes uitdelen met enkele gratis spulletjes, 

zoals dreft, shampoo en Redbull. De overschot zal worden uitgedeeld in de Plateau. 

Stefanie zoekt nog mensen die morgenvroeg vanaf 8:30 willen komen helpen met de 

kar in te laden en met de zakjes uit te delen. 

 

4) Varia 

● Kapotte tafels in Groen vervangen 

Er staan twee kapotte tafels in Groen die vervangen dienen te worden. De tafels zijn 

in 2010-11 aangekocht. Het zal in de boekhouding worden nagekeken. 

 

● Nieuwe laptops 

Bij de cursussenverkoop in het begin van het semester hebben we gemerkt dat de 

PC’s enorm traag zijn. Web & ICT zou graag twee kleine laptops kopen ter vervanging. 

Hiervoor is een budgetverhoging nodig, wat zal besproken worden op de Algemene 

Vergadering. 

 

● Voorschot veiligheidsschoenen  

In het tweede semester hebben de eerstejaars veiligheidsschoenen nodig voor het 

vak materiaaltechnologie. Dit zal via Cursus te verkrijgen zijn. Het voorschot kan 

eventueel per overschrijving gebeuren, maar dan moet er een gestructureerde 

mededeling zijn (bv. schoenen_naam_maat) en moet de koper een extra mail sturen 

naar Cursus. Het is misschien gemakkelijker om ze dan ineens het volledige bedrag te 

laten betalen. 

 

● Tijdens het medewerkersetentje was er een medewerker van Interne 

aanwezig die nog niet is goedgekeurd. Hij zal voorlopig terug op onactief 

gezet worden. 

 

● Met het nieuwe shiftensysteem zullen we kunnen zien hoeveel shiften 

iedereen heeft gedaan. 

 

● We hebben vier pakken colablikjes overgekocht van het FK aan de prijs die wij 

er normaal ook voor betalen. 

 

● Vanaf de lesvrije week is er de mogelijkheid om in verschillende auditoria te 

studeren. Elke week zal er uithangen welke lokalen hiervoor beschikbaar zijn.  

● De stickers voor op de kar zijn besteld. 

 

 

5) Algemeen 

● Halftime Comité 



Er zullen een drietal activiteiten (bv. cantus, bierbowling, Amadeus, … ) 

georganiseerd worden tijdens de halftimeweek. Nick, Victor en Sander zullen het 

comité vormen en alles organiseren.  

In Max zijn halftimejaar hadden ze lidkaarten, hint. 

 

● Firnale Comité 

 Emmelie, Eva, Hannes en Ernst zullen dit op zich nemen. 

 
 
 


