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1) Datum volgende PV  
 
PV 7: Zondag 8 februari 2009, aanvang om 21u 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
  
Als  je  je opgeeft voor een bepaalde shift, denk er dan 2x over na of  je wel vrij bent en 
doe het dan ook zeker. Zoniet breng je andere posten in de problemen. 
 

3) Voorbije activiteiten  
 
BEST 
• beRICHER 
 
Dit is doorgegaan in Lokeren. De politie treedt daar naar het schijnt steeds harder op bij 
geluidsoverlast.  
Thijs stelt voor om bv. op Winter Course ook eens het praesidium uit te nodigen op een 
BEST‐feestje. Nu had iedereen het wellicht te druk. 
Chris: Pas op met de muziekinstallatie, laat steeds alle kabels aangesloten behalve die 
van de boxen. 
 



Cultuur 
• VTK Quiz 
 
Is vlot verlopen en we zaten op onze begroting. 
 
• Pokertoernooi 
 
Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
• Scriptvergadering 
 
Gaat door elke maandag. 
 
• Tapas‐avond 
 
Er was wat weinig  volk  komen opdagen. Het was nochtans overal aangekondigd  via 
affiche, manna en aankondiging. Voor de Barcelona‐reis  staat  reeds een kotje op de 
site. 
 
Externe 
• jKVIV C‐dagen 
 
jKVIV heeft dat dit jaar zelf geregeld. Alles is wellicht goed verlopen want we hebben er 
niets van gehoord. 
 
Feest 
• Doop 
 
Zo goed als binnen het budget gebleven. Meer dan dubbel zoveel schachten als vorig 
jaar. 
 
• Fluo‐foute cantus 
 
Was geslaagd. Gelieve het zeker te  laten weten als  je niet afkomt maar wel op de  lijst 
staat. Die  lijst staat  immers nogal vlug vol en we willen niemand onterecht weigeren. 
Misschien  in  het  vervolg meer  laten  inschrijven  dan  de  limiet  gezien  er  toch  steeds 
mensen niet afkomen. 
 
• Goliardes 
 
Het  Parlement  was  zeer  tevreden met  de  verkoop  op  de  Provinciedrink.  In  het  2e 
semester volgt er wellicht een  revanche. Het werd  reeds om 1u stopgezet om er een 
getal op  te plakken en ook omdat het Parlement maar 3 vaten  staan had die avond. 
Daarvan werd Feest pas op de dag zelf op de hoogte gebracht.  



IAESTE 
• Infoavond + international evening 
 
Er is een 50‐tal man op afgekomen. Ondertussen is er al een 100‐tal man ingeschreven, 
waarvan 80 uit Gent. André Spee heeft wel vermeld dat we niet mogen koken  in de 
Plateau op een kookvuurtje. 
 
Interne 
• Halloween 
 
We hebben veel positieve commentaar gekregen dat we de hal ingekleed hadden. Wat 
betreft de manna’s, de verantwoordelijken die hun manna’s vergeten mogen misschien 
wat harder aangepakt worden. 
 
Recruitment 
• Got IT 
 
Bedrijven en studenten waren tevreden. Het concept was zeker in orde, voor herhaling 
vatbaar. Er was een misverstand wat de rondleiding betreft, Living Tomorrow wist niet 
dat een meer IT‐gerichte rondleiding aangevraagd was.  
De  busfirma  Muylaert  heeft  wel  afgedaan  die  avond.  Voor  een  relaas  van  de 
frustrerende feiten kan je steeds terecht bij de recruities. Busbedrijf Strobbe valt aan te 
raden, een klein familiebedrijf die bv. geen bus hebben van 90 personen, maar wel heel 
vriendelijk. 
 
• Infoavond ‘boordevol sollicitatietips’ 
 
De opkomst was vrij groot en de mensen van Axen waren ook tevreden. 
 
• Thema‐avond ‘geld‐ en obligatiemarkten’ 
 
Het duurde misschien wat te lang, maar was wel een interessante uiteenzetting. Er viel 
natuurlijk veel te zeggen over de huidige financiële crisis. 
 
Sport 
• IFT 
 
De  helft  van  de  bekers  mee  naar  huis  genomen  alsook  de  einduitslag  gewonnen. 
Kneukeltje voor sport!!! 
 
• IFK 
 
Tot nu toe nog in geen enkele discipline uitgeschakeld, noch bij de mannen noch bij de 
vrouwen. 



• Zesdaagse van Gent 
 
Misschien iets te weinig reclame voor gemaakt. De week ervoor was er de maandag en 
dinsdag  geen  les, dus misschien ook daardoor. Op de  cantus waren  er ook  alleszins 
enkele geïnteresseerden die zwaar getwijfeld hadden. 
 
• Bierbowling 
 
Er  zijn 4 mensen niet  afgekomen, dus  in de  toekomst gaan we  iets  strenger  zijn  en 
zeker  iedereen  op  voorhand  laten  betalen  zodat  we  anderen  niet  moeten 
ontgoochelen. 
 
• Lopen rond de Watersportbaan 
 
Elke week verwelkomen we een trouw publiek van 15 à 20 man. 
 
Vice 
• Stripbib 
 
Nog niet veel bezoekers gekend. 
 

4) Komende activiteiten  
 
Algemeen 
• Music For Life 
 
Morgen  is het dessertenbuffet vanaf 10u30, dus  ten  laatste  10u worden alle desserts 
verwacht  in  Groen.  Dinsdag wordt  er  jenever  verkocht  in  Zwijnaarde.  De waterbak 
kwam  iets te duur uit.  In de plaats zal er wellicht slagroom gegooid worden op PJ. De 
drankautomaat kunnen we deze week € 0,20 opslaan en 1  rij kunnen we gewoon  zo 
laten. Zo zien we meteen hoe gul de burgies zijn. 
 
Externe 
• Stagefair 
 
Gaat  door  aanstaande woensdag  van  17u  tot  21u  ’s  avonds.  Vorig  jaar waren  er  18 
bedrijven,  2  jaar geleden  12. Ondanks dat  er meer bedrijven  gecontacteerd  zijn dan 
vorig jaar, zijn er dit jaar terug 12 bedrijven. De financiële crisis heeft er wellicht wel iets 
mee te maken. Er komt ook nog een shiftenlijst morgen. De manna’s moeten dus extra 
goed uitgedeeld worden, vooral in 1e Master. 
 



Feest 
• Galabal 
 
Feest heeft geopteerd voor Reizen Muylaert, want die zijn een stuk goedkoper. Bernard 
heeft al een aantal keer met de baas gebeld en die heeft verzekerd dat alles vlot zal 
verlopen. De GSM‐nummers van de chauffeurs zullen ook gevraagd worden. Misschien 
kan vooraf een contract opgesteld worden. 
Voor het diner moet het  exacte  aantal pas donderdag doorgegeven worden, dus de 
deadline  van  maandag  is  ruim  genomen.  Een  5‐tal  van  het  praesidium  zullen  de 
betaling via de poef regelen. 
Er werd maar met één type kaart gewerkt om het overzicht te kunnen bewaren. Het is 
echter heel moeilijk om dit te verklaren aan de leden en te vermijden dat ze hun kaarten 
kopen op verschillende dagen kopen met dezelfde lidkaart. 
40  bonnetjes  voor  het  praesidium  lijkt  ons  veel,  daarom  zal  iedereen  een  aantal 
bonnetjes  kunnen  kopen,  dat  echter  nog  niet  vaststaat,  15  wellicht.  Medewerkers 
kunnen  even  goed  in  de watten  gelegd worden  op  het medewerkersevent  de week 
erna. 
Er zijn nog altijd 2 shiften open op de avond zelf. Sowieso worden de feestmedewerkers 
nog eens aangespoord. 
 
• Massacantus XVI 
 
Er is 30 man ingeschreven. 
 
Interne 
• Sinterklaas 
 
De  zakjes  voor  praesidiumleden  en  medewerkers  worden  de  avond  op  voorhand 
gemaakt. Gelieve deze mooi uit te delen. 
 
Recruitment 
• Infoavond Deloitte 
 
Afgelast. 
 
• Panelgesprek architectuur 
 
Er  komen  een  aantal  recentelijk  afgestudeerde  architecten  om  een  panelgesprek  te 
voeren. Er zijn nog een 3‐tal mensen nodig om drank uit te delen tijdens de receptie. 
 



Sport 
• Zwemmarathon 
 
Gaat morgen  door  van  19u  tot  22u. De  snelle  zwemmers mogen maar maximum  2 
lengtes na mekaar zwemmen. Er zijn cinematickets beloofd aan de snelle zwemmers 
die minstens 2u komen zwemmen. De zwemmarathon gaat gepaard dit  jaar met een 
actie voor Music For Life, VTK schenkt nl. € 5 per gezwommen kilometer. 
 
• Sportquiz 
 
Deze is verlegd naar het 2e semester. 
 
• Skireis 
 
Er  zijn  nog maar  een  tiental  plaatsen  vrij. We moeten  vrij  vaak Sportura bellen met 
problemen. 
 
Vice 
• Medewerkersevent 
 
Dit zou doorgaan op donderdag 11 december  in het Parlement. Waarschijnlijk zal het 
spaghetti worden of iets dergelijks. 

 
5) Algemeen  
 
Algemeen 
• Statistics Verslag 1 
 
Het  inschrijvingspercentage  in 2e Bachelor  ligt verdacht  laag, hoewel daar nog steeds 
veel cursussen verdeeld worden. Hoe streng wordt er gecontroleerd bij cursus? 
Waarom worden  er meer bonnetjes uitgedeeld dan gescand? Er worden  iedere  keer 
200  bonnetjes  gevraagd,  omdat  die  aan  €  1  zijn. De  bonnetjes  die we  over  hebben 
kunnen we  in het 2e semester gebruiken. Goliarde start vanaf 21u, maar het scannen 
begint niet altijd vanaf 21u. En bovendien willen we geen trouwe  leden ontgoochelen 
omdat ze één keer hun kaart vergeten zijn. 
Het definitieve verslag zal nog doorgemaild worden en op de shared gezet worden in de 
map ‘Statistics’. 
 
• KTS 
 
Deze  mankeert  af  en  toe  omdat  het  verwarmingselement  uitschakelt  als  het 
waterniveau te laag zakt. Gelieve het water gewoon bij te vullen. 
 



• Waterkoeler 
 
Het was  een  proefperiode  van  2 weken. De  flessen waren  redelijk  snel  op. De  kost 
bedraagt € 12 huur per maand. De herstelling is wel inbegrepen in het contract. Bernard 
stelt voor om gewoon een frigo in Blauw te zetten. Chris wil daar wel eens voor kijken. 
 

 1e  Stemming:  9  voor  ‘niets’,  7  voor  ‘waterkoeler’,  8  voor  ‘frigo’,  1  onthouding  
 Waterkoeler valt af 

 2e Stemming: 13 voor ‘niets’   ‘niets’ 
 

Kevin kan gratis aan een 2e hands frigo geraken. Uiteraard slaan we dit aanbod niet af. 
 
Cultuur 
• Get Ready! 
 
We kunnen uitstel tot in februari krijgen, maar we moeten zo vlug mogelijk doorgeven 
waar en wanneer. 
 
Feest 
• Sash! 
 
Niet enthousiast onthaald,  liever een 99 cent‐fuif dan veel geld tegen een grote naam 
aan  te gooien. Bernard heeft  een  après‐ski  thema  in gedachten, met  een  ijstoog  en 
enkele sneeuwkanonnen. 
 

 Stemming:  6  voor  ‘zotte  act’,  16  voor  ‘goedkope  drank’,  3  onthoudingen 
  voorkeur  voor  ‘goedkope drank’, maar  indien het binnen het budget past, 

mag een zotte act ook nog steeds uiteraard 
 
IAESTE 
• Engelstalige VTK‐site 
 
Voorstel  om  de  site  gedeeltelijk  in  het  Engels  beschikbaar  te  stellen,  kan  zeker 
interessant zijn voor alle IAESTE‐, BEST‐ en Erasmusstudenten. Vooral om VTK aan hen 
voor te stellen, want studentenverenigingen bestaan niet echt in het buitenland. Als het 
om één pagina gaat, is het voor Web geen probleem. Er moet wel andere info op, veel 
meer basis, zoals waar kan je je cursussen verkrijgen. 
 
Penning 
• De automaat 
 
Iedere dag of 2 dagen moet die bijgevuld worden. Dit is een iets te grote belasting voor 
Penning,  dus  moet  er  een  oplossing  gevonden  worden.  Kan  ICT  het  adres 
automaat@vtk.ugent.be weer activeren, dat toekomt bij het hele praesidium? Zo zal er 



vlugger  aan  gedacht  worden  om  deze  aan  te  vullen.  De  prijzen  zullen  opgeslagen 
worden met € 0,10 naar € 0,60. Vanaf het 2e semester zal dit ingevoerd worden. 
 
Recruitment 
• Financiële crisis 
 
Misschien  zullen we door de  crisis minder  inkomsten dan  voorzien binnenhalen, dus 
iedereen let best zoveel mogelijk op zijn begroting. 
 
• VES 
 
Iedereen moet zijn klas aansporen!  
 
Secretaris 
• Kerstkaartjes 
 
Iedereen die een voorstel nog heeft, mag dit doorsturen. Een groepsfoto op het galabal 
gaat er niet van komen. 
 
Sport 
• Sporttassen 
 
Sport  heeft  nood  aan  nieuwe  sporttassen.  Er  zijn  enkele  lege  teruggevonden  na  de 
opkuis in onderrood. Bij KBC kunnen we er desnoods ook nog wel enkele krijgen. 
 
Vice 
• Medewerkers 
 
ICT 
 
Sander 
Henri 
Jonathan 
 
Externe 
 
Joachim 
 



BEST 
 
Lucien 
Lieselot 
Wieke 
Brecht 
David 
 
Cultuur 
 
Kristof 
Elien 
 

 Stemming: unaniem goedgekeurd 
 

6) Varia 
 
PJ: We moeten een datum afspreken voor het praesidiumetentje, wellicht wordt het 
zondag 7 december. Er zal nog een doodle opgesteld worden. 
 
Chris:  
‐ De TV‐kast is afgehaald, maar ze is kapot. 
‐ Merci aan Delfien, Thomas & Kevin om onderrood te helpen opruimen. Gelieve dit zo 
te  houden,  zo  zal  je  altijd  alles  gemakkelijk  terugvinden.  Er  komen  ook  nog  regels 
hiervoor en een plannetje, want elke post krijgt zijn eigen plaats. 
 
Ine: Guido geeft cadeautjes voor Sinterklaas. Hiervoor zullen studenten een  formulier 
moeten  invullen.  Zonder  formulier  geen  cadeautje,  dus  een  beetje  zelfdiscipline 
gevraagd aan het praesidium. 
 
Vincent:  
‐ Hoe zit het met de polo’s? Er was een probleempje met de hoofdletters van BEST, 
IAESTE  en  FRiS,  dus  ze  zullen  er  niet meer  dit  semester  zijn. Wel  zeker  voor  het 
volgende semester. 
‐  Er  komt  een  extra  bankkaart,  die  normaal  gezien  in  de  Kar  zal  blijven  liggen. De 
functies ervan zullen enkel beperkt zijn tot geldafhaling en Bancontact. 


