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Te Laat:Steven, Thibault, Halewijn 

Te Laat(verwittigd):  Andreas, Thomas, Yannick, Ornella, Augustijn, Eva 

Afwezig (verwittigd):  

Afwezig niet verwittigd:  

GSM:  

 

1) Datum volgende PV 
Volgende PV: zondag 23 februari 

2) Mededeling van de voorzitter  

 

3) Regels en afspraken 

4) Voorbije activiteiten 
o Sport 

- Skivakantie 
Alles was goed georganiseerd. De eerste dag kwam de eerste bus op tijd toe. Maar het was niet 
duidelijk waar de ski’s konden gehuurd worden zodat de mensen met een pas niet onmiddellijk de 
piste op konden. 

 
o IAESTE 

- A-form, jobraising, AC Quito 
- Fotowedstrijd 
- B-form (deadline 16/02) 

 
o BEST 

- EduCo Winter Meeting 
 

4) Komende activiteiten  
o Sport 

- Glühweinloop 
Dit is de eerste keer editie lopen rond de watersportbaan. 

- Speedteamtrainingen 
Er moet nog iemand gezocht worden om de trainingen te leiden als de sporties er niet kunnen zijn. Er 
zal gevraagd worden of Bram kan. 

- Squashtornooi 



- Bierbowling II 
Dit gaat door de eerste donderdag. 

- IFK Volleybal heren 2de ronde 
 

o IAESTE 

- Twinning Schotland 
- Nominaties 
- Bekendmaking stages (voor/tijdens goliarde?) 

Er wordt voorgesteld om de bekendmaking op de goliarde te doen in plaats van op de archiezolder. 
Dit zal besproken worden met feest.  

- Samenwerking Malta 
 

o Recruitment 
- Jobfair 

De jobfair gaat door de tweede dinsdag. Er moeten wel nog een aantal shiftjes opgevuld worden. Er 
worden 82 bedrijven en 84 standen voorzien. Dit is omtrent hetzelfde als vorig jaar. Er moeten nog 
affiches opgehangen in Zwijnaarde en in Technicum. Er wordt geflyerd in de tweede master. De 
jobfair moet ook nog op Minerva gepost worden. 
 

o Cultuur 
- Comedy night 

Alles is geregeld en de inschrijvingen zijn vol.  
 

o Feest 
- Heropeningsgoliarde 

Er wordt gevraagd of het praesidium hun lint kan dragen. 
- Heropeningscantus 
- 24uur Porter 

Deze 24 uur begint volgende week donderdagavond en eindigt op vrijdag. Deze 24 uur gaat uit van 
alle kringen van de Porters.  

 
o Cursus 

- Boekenverkoop 2de semester 
De eerste week worden er cursus verkocht van 9u30 tot 17u30. Er wordt gevraagd om om 8u te 
beginnen om de eerste dag. De prijslijsten moeten wel nog afgewerkt worden. Normaal gingen er 
flyers van de studentenverkiezingen met de cursussen gedistribueerd worden maar deze zijn er nog 
niet.  
 

6)Algemeen 
o Guidogidsen 

Er wordt voorgesteld om de overeenkomst met Guido te herbekijken. Momenteel zijn er 800 

guidogidsen verkocht waarvan er al een groot deel wordt verkocht aan de eerstejaars. Dit zit samen 

ingecalculeerd in het pakket van de eerste jaars. Er wordt gevraagd of dit volgend jaar nog steeds in 

het pakket moet zitten. De vraag is of er niet gewoon minder guidogidsen kunnen aangekocht 

worden. Vorige jaren bleken de guidogidsen meer populair te zijn dan nu. De vraag komt om een 

tweede kroegentocht te doen met de overig guidogidsen. Waarschijnlijk zullen de meeste bonnen 

wel al verlopen zijn. 

o Prijzen Guido 

De posten moeten zelf vragen naar de prijzen. 



 

7) Varia 

- De lege bakken bier uit 3.15 waren zoek. Blijkbaar heeft BEST deze meegenomen naar de 

winkel. 

- De flits van de camera blijkt opnieuw kapot te zijn. Er wordt gevraagd om meer zorg te 

dragen van het materiaal in het algemeen. In het begin van het jaar werd er gesproken van 

een hoes om rond de camera te doen. Deze hoes blijkt echter niet de volledige camera te 

beschermen. Er wordt gezegd dat het vrij moeilijk is om te vermijden dat er bier wordt 

gemorst op de camera op een drukke goliarde. Er wordt voorgesteld om één camera te 

gebruiken voor de iets robuustere activiteiten en de tweede te houden voor deftige 

activiteiten. Er wordt ook voorgesteld om een logboek aan te maken voor de camera. Sport 

opteert voor een externe flits. 

- Er wordt voorgesteld om opnieuw een logo op de kar te plaatsen. Het idee komt om langs de 

zijkant een vrouw te plaatsen die het logo van VTK vast houdt. 

- De studiehulp op de wiki moet afgesloten worden. 

- De personen die geholpen hebben met de activiteit van Filip De Turck krijgen een 

cinematicket. 

- De poef van diegene die geflyerd hebben voor Total zal aangepast worden.  

 


