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1) Datum volgende PV 
Volgende AV: volgend semester 

2) Mededeling van de voorzitter  

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
o Interne 

- Sinterklaas 
Alles is goed verlopen. Aangezien er nog geen andere kar is, werd er een andere auto gebruikt. 

 
o Pr & Externe  

- Stagefair 
Alles is goed verlopen, er waren ongeveer 14 à 15 bedrijven. Volgend jaar zou dit aantal weer 
opgekrikt kunnen worden. Er waren 150 studenten aanwezig, wat minder is dan twee jaar geleden. 
Vorig jaar werd er niet gescand en weten we dus niet hoeveel studenten er aanwezig waren. Er 
wordt opgemerkt dat er een aantal studenten binnen zijn gegaan zonder te scannen. 

- Brouwerijbezoek AB inBev 
Er waren slechts drie mensen van VTK, terwijl er van andere kringen veel meer aanwezigen waren. 
Dit omdat het brouwerijbezoek samen viel met het medewerkersetentje. 

o Sport 

- Pooltoernooi 
Vorig jaar wer dit voor de eerste keer gedaan en was dit een groot succes. Daarom werd het 
pooltoernooi nog eens herhaald wat opnieuw een succes was. 

- Zwemmarathon 
De VTK werd tweede op de zwemmarathon. Door de tijd te meten met chronometers werden de 
beste zwemmers werden geselecteerd.  

- Bekermatch AA Gent 
Alles is goed verlopen. Sport had hier niet veel werk aan gezien alles georganiseerd werd door het FK. 

- Muurklimmen 



Er waren 15 deelnemers, maar dit was geen probleem. 
- IFK Volleybal heren / veldvoetbal / Minivoetbal VTK 1 

 
o Recruitment 

- Panelgesprek IT 
Er waren niet zoveel deelnemers in het begin. Daarom zou het panelgesprek IT volgend jaar beter 
niet zo dicht bij Got-IT? ingepland mogen worden. Er wordt opgemerkt om volgend jaar reclame te 
maken in de les bij de richting computerwetenschappen.  

5) Komende activiteiten  
o Sport 

- XL-loop 
Dit werd vorig jaar voor het eerst gedaan om het semester af te sluiten en wordt dit jaar herhaald. 

- IFK Basket heren + dames 
Er worden nog deelnemers gevraagd voor het basketbal dames. Nu zijn er al zeven deelnemers, maar 
enkele extra spelers zouden goed zijn om elkaar te kunnen aflossen. 

- IFK Badminton 
- Muurklimmen 
- IFK Volleybal heren / veldvoetbal / Minivoetbal VTK 1 
 

o Algemeen 

- FEA-event 17/12 
Filip de Turck , voorzitter van AIG, organiseert een FEA-event. Er worden enkele praesidiumleden 
gevraagd om parkeerwachter te zijn.  
 

o Feest 
- Massacantus 

De inschrijvingen van de massacantus zit vol en er is zelfs een reservelijst. 
 

6)Algemeen 
o Update koekjesautomaat 

De eerste vraag is waar de automaat komt. Er is geen plaats meer in onderrood naast de automaat. 

In de muur in de gang aan de overkant van de VTK-lokalen,  zijn  er geen stopcontacten. Eventueel 

kan de automaat geplaatst worden naast de deur van VTK-Groen. De vraag is ook waar de voorraad 

van de koekjes kan gezet worden. Blijkbaar is het onmogelijk om de automaat in Zwijnaarde te 

plaatsen, gezien het onmogelijk is om een lokaal te krijgen om de voorraad in op te slaan. Er moet 

wel nog gevraagd worden of er een automaat mag geplaatst worden in de gang. Eventueel kan de 

automaat ook aan VTK-Pi geplaatst worden. 

o Update andere kar 

De vice is ondertussen al naar enkele garages geweest. Er zijn drie mogelijkheden: een monovolume, 

een kleine bestelwagen of een grotere bestelwagen (die dan wel niet meer in de parking van de 

Economie kan staan). De vraag is waar de kar wel kan geplaatst worden als hij niet meer in de 

parking van de Economie kan.  

Er wordt ook opgemerkt om eventueel een benzine wagen te kopen in plaats van een diesel. Dit zal 

in overweging genomen worden.  

7) Varia 

- namen voor op kerstkaartje 



- Half-time activiteit 

Er werd besloten om een cantus te organiseren en ook een bier- en kaasavond. 

- Petitie Sven Rogge 

Deze petitie is tegen de hervorming van het onderwijshervorming. De onderwijshervorming houdt in 

dat er meer permanente evaluaties komen. Zo komen er drie evaluaties per vak. Als je geslaagd bent, 

krijg je een 5 op 5. Als je gebuisd bent, krijg je je werkelijke cijfer. De permanente evaluaties zouden 

mee tellen voor één vierde van de punten als ze goed zijn. Als ze niet goed zijn, worden de resultaten 

van de testjes niet meegeteld en telt het examen voor 100%. Momenteel tellen de testjes sowieso 

mee voor 10%. Ook het gebruik van Maple wordt gereduceerd, zodat de rekentechnische 

vaardigheden van de studenten wordt verbeterd. Ter compensatie komen er wiskundige vakken in 

de Master.  

De grote lijnen van deze hervorming werden reeds goedgekeurd in oktober. De concrete invulling 

wordt 18 december gestemd.  

Er wordt besloten om dit toch eens op facebook te posten.  

- Flyers Total 

De flyers van Total worden morgen geleverd. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk flyers te 

distribueren. Er wordt wel gecontroleerd bij de uitdelingen. 

- Goed doel 

De shiftenlijst voor de dessertenverkoop van donderdag wordt morgen geopend. De desserten 

moeten ten laatste tegen donderdagmiddag geleverd worden. Er volgt een doodle naar waar het 

geld van het goede doel gaat. 

- Wiki enkel voor leden 

De bedoeling is dat de wiki enkel voor leden meer toegankelijk is. Dit werd begin dit semester 

goedgekeurd. Het probleem is dat het moeilijk is om onaangekondigd de wiki ontoegankelijk te 

maken. Als dit echter op voorhand aangekondigd wordt, kunnen alle niet-leden nog alles van de site 

halen. Er wordt opgemerkt dat dit in het begin van het semester moet aangekondigd worden zodat 

iedereen de kans krijgt om zich nog lid te maken.  

- Termont wordt geinterviewed door Pers 

Alle ideetjes voor vragen mogen naar Pers gemaild worden. 

 

 


