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1) Datum volgende PV  
 
PV 10 (met ev. voorafgaand een AV): Zondag 19 april 2009, aanvang om 21u 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
  
 

3) Voorbije activiteiten  
 
BEST 
• Winter Course 
 
Iedereen binnen BEST was zeer tevreden. Thijs dankt het praesidium voor de steun. 
 
• beBEC 
 
Een  redelijk  succes,  er  waren  evenveel  deelnemers  als  vorig  jaar.  Thijs  zal  zo  vlug 
mogelijk alles opruimen. 
 
Cultuur 
• Comedy Week 
 
In  het  algemeen  is  er weinig  volk  komen  opdagen, maar  er werd wel min  of meer 
binnen  de  begroting  gebleven.  Het  is  zeker  genoeg  aangekondigd  geweest,  door 
Interne én Cultuur. Misschien eerder 1 film geven op één avond i.p.v. verschillende films 



op 1 avond. Dat hebben we ook gemerkt  in de  laatste  jaren van de Filmweek.  In het 
algemeen worden er te weinig affiches opgehangen  in Zwijnaarde en het Technicum. 
Alexander stelt voor om na te vragen bij de faculteit of we daar geen VTK‐hoek mogen 
inrichten waar alles wordt aangekondigd i.v.m. VTK. 
 
Externe 
• jKVIV – spreken voor publiek 
 
Chris was  de  enige  burgerlijk  ingenieur  aanwezig,  er waren wel  een  stuk  of  30  bio‐
ingenieurs. Het was wel heel boeiend. 
 
Feest 
• Arctic Party 
 
Veel goede commentaren ontvangen. De opkomst was zoal verwacht, minder dan de 
openingsfuif, maar iedereen is wel lang gebleven. Dure DJ’s zijn niet noodzakelijk voor 
een  goed  feestje,  dat  heft  Bernard  bewezen.  Er  is  30% meer  gedronken  dan  op  de 
Openingsfuif,  dus  drank  aan  €1 was  zeker  een  succes. Naar  volgend  jaar  toe  zal  de 
Wella‐stand misschien niet herhaald worden, want P&G wou niet eens  zelf  voor een 
stand  zorgen. Weer hebben enkele praesidiumleden  teveel bonnetjes gevraagd. Ook 
sterke drank achter de  toog kan helemaal niet. Er waren  zelfs  ‘vrienden  van’ die  zat 
waren op Vodka‐Red Bull, gratis gekregen van praesidiumleden. Enkele medewerkers 
hebben  zelf  ook  bonnetjes  meegenomen.  Het  is  dus  gebleken  dat  een  dergelijke 
regeling niet kan lukken en naar volgend jaar moet dit herbekeken worden, hoe jammer 
dit ook moge zijn. 
 
• Philips goliarde 
 
Was geslaagd, ook volgens Philips.  In het vervolg wel een tafelkleed gebruiken  indien 
hapjes met olie gegeven worden, want Herman was daar niet zo blij mee. 
 
• Get Ready! Goliarde 
 
Was een goede zet om het op die dinsdag te leggen, het zat zo goed als vol. Uiteindelijk 
hebben we enkele mensen geweigerd die misschien niet moesten geweigerd worden. 
SABAM is ook langsgeweest. 
 
• Hard Rock Cantus 
 
Aan het aantal geconsumeerde vaten te oordelen zeker een success. 
 



FRiS 
• Onderwijsevaluatie 
 
Al  een  kleine  36%  participatie, wat meer  is  dan  vorig  semester.  Er werd  al  2 maal 
jenever uitgedeeld, één maal in de Plateau en één maal in Zwijnaarde, maar daar was er 
minder les. 
 
Halftime 
• Receptie 
 
Ging door  in het atelier. Er  is niet veel volk op afgekomen. Ze hebben ook wat  lastig 
gedaan  tegen Spee  toen  ze  buiten moesten.  In  het  vervolg moet  er  toch  zeker  één 
iemand bijzijn van VTK als wij het  lokaal  reserveren.  In het vervolg ook beter zoeken 
naar mensen  die  er  echt  achter  staan,  bij  voorkeur  derdejaars  die  in  het  praesidium 
zitten.  Indien zij niet willen  instaan voor de hele organisatie, kunnen ze misschien wel 
als contactpersoon tussen de organisatie en het praesidium  ingeschakeld worden. Het 
budget werd te gemakkelijk goedgekeurd vooraf. In het vervolg misschien een post als 
Interne alles laten opvolgen, zodat op tijd kan ingegrepen worden. 

 
• Cantus 
 
Is ook wat uit de hand gelopen. 
 
• Etentje + petanque 
 
Er  waren  oorspronkelijk  bijna  geen  inschrijvingen.  Luc  De  Heyn  heeft  er  nog  voor 
gezorgd dat er 30 man was. Op de Arctic Party hebben alle deelnemers nog een gratis 
bonnetje gekregen. 
 
IAESTE 
• Verdeling stages 
 
Uiteindelijk waren er 93 offers en werden 70 B‐forms ingevuld. Bijna iedereen kreeg een 
stage uit zijn/haar top 3. 55 studenten hebben hun stage geaccepteerd, dus er zijn nog 
altijd 38 stages over. Gelieve iedereen reclame te maken dat er nog stages open zijn en 
ze verwijzen naar de website. 
 
Interne 
• Infodag Burg. Ir. + Arch. 
 
Chaotisch, zoals altijd. Er was ongelooflijk veel volk. Het programma wordt opgelegd 
door de faculteit en wij als VTK hebben daar niets aan te zeggen. Ook de proffen bij de 
rondleidingen  wisten  amper  wat  ze  moesten  doen  en  wat  de  timing  was.  Er  zal 



feedback  gestuurd  worden  naar  Annelies  Vermeir  i.v.m.  de  organisatie  en  de 
communicatie. 
Bij de architecten hadden we een heel mooie stand en heel veel succes. 
 
• Carnaval 
 
Was een geslaagde actie, het uitdelen van hoedjes werd heel enthousiast onthaald. 
 
Recruitment 
• Job Fair 
 
Uit de evaluatie  is er gebleken dat er  toch een aantal bedrijven  in de 2e  zaal minder 
tevreden waren over de doorstroom van de studenten, waaronder Philips. Het was  in 
het  algemeen  ook  koud, maar  dit was  de  schuld  van  het  ICC. Er waren  een  400‐tal 
studenten, een stuk meer dan vorig  jaar. Veel handelsingenieurs, zelfs enkele andere 
exotische  richtingen. Bedankt  voor de hulp alleszins aan  iedereen. Er werd geklaagd 
over de bediening, misschien moet er gewoon beter onderling gecoördineerd worden 
dat er ieder een deel van de zaal bedient. De bediening verliep vooral in het begin traag, 
omdat de koffie nog boven stond en de wasbak om de hoek. De samenwerking met het 
ICC verliep vrij goed, maar er waren zeker nog enkele kinderziektes die naar volgend 
jaar verbeterd kunnen worden. 
 
• Solli‐2‐daagse 
 
Enkele bedrijven hebben nog afgezegd  terwijl ze de CV’s al gekregen hadden, dus  in 
het  vervolg  beter  zeggen  hoeveel  geïnteresseerden  er  zijn  en  vragen  of  ze  nog 
afkomen. Zo geven we geen gratis CV’s weg. Ook communiceren naar bedrijven dat 
studenten graag een korte verklaring krijgen waarom ze studenten niet uitnodigen, als 
service vanuit VTK naar de studenten. 
 
Sport 
• 12‐Urenloop + Speedteam‐trainingen 
 
Gigantisch succes, de HILOK weer serieus te kijken gezet. Het Speedteam heeft 50% 
van  de  rondjes  gelopen,  dus  zij  waren  wel  degelijk  heel  belangrijk  voor  de 
overwinnning.  Door  het  tegenvallende  weer  was  er  bij  de  andere  kringen  in  het 
algemeen weinig volk om te lopen, behalve bij ons waar het Speedteam verplicht werd. 
Volgend  jaar  er  wel  voor  zorgen  dat  de  overwinningsvaten  één  per  één  worden 
aangesloten, zodat de sporties nog gratis bier hebben na de opkuis. Nu werd er veel te 
veel gemorst omdat er 2 vaten tegelijkertijd open stonden. Alexander stelt voor om te 
kijken voor een trofeeënkast om al onze bekers te showen. 
 



• Bierbowling 
 
Een leuke activiteit, die weer heel vlug vol zat. 
 

4) Komende activiteiten  
 
Algemeen 
• Verkiezingen 
 
Het  infomoment gaat door op 23 maart om 19u  in aud E. Bedoeling  is dat er van elke 
post minstens  één  iemand  aanwezig  is  om  eventuele  vragen  te  beantwoorden. Alle 
posten worden ook even voorgesteld door PJ d.m.v. een presentatie. Alle verdere  info 
staat op de site. Nog eens ter verduidelijking, de leden van de commissie zijn Pieterjan, 
Delfien, Lieselot, Viktor en Thomas. 
 
• FK Knock‐out 
 
De eerste ronde gaat door tegen de WINA op woensdag 1 april om 17u. Thomas en Yuri 
zijn kandidaat om de eer van VTK te verdedigen, maar het zou uiteraard leuk zijn indien 
er zoveel mogelijk supporters zouden zijn. 
 
• Praesidiumcantus 
 
Vooraf  zullen  er  oliebollen  gegeten  worden  om  20u.  Het  gaat  door  in  de  
Pi‐Nuts. Vergeet zeker je lintje niet. Thijs en Manon zullen er niet bij zijn. 
 
Cultuur 
• Show 
 
De showmedewerkers zijn er volop mee bezig. Er is die week ook Jokerweek. We zullen 
zien door te scannen hoeveel archies we gaan bereiken. In principe is het niet echt een 
probleem voor de archies, buiten dan voor de organisatoren misschien. 
 
• Barcelona‐reis 
 
In  totaal  zijn er ondertussen  17 mensen  ingeschreven. De  vliegtuigprijs  is nog  steeds 
niet gestegen, dus Cultuur gaat nog eens aankondigen, ze hopen aan 20 te geraken. 
 
Feest 
• Piraten‐cantus 
 
Gaat door op dinsdag 24 maart in De Salamander. 
 



• Alumni‐goliarde 
 
Een goliarde om onze alumni te verwennen, mét champagne. Ook gewone leden zullen 
champagne kunnen kopen tegen spotprijs. 
 
• Familiecantus 
 
Je  kan  je  ouders  of  grootouders meenemen.  Gaat  door  op  3  april,  de  dag  voor  de 
Paasvakantie. Die dag  is er ook Café Plateau georganiseerd door de VTK Alumni. De 
festoren zijn eventueel wel bereid een konijnenpak aan te trekken voor de gelegenheid. 
 
Interne 
• Pooltornooi 
 
Gaat door donderdag 26 maart om 20u in de Ploeg. Inschrijven kan per twee voor € 5. 
Daarin zitten 2 drankjes inbegrepen. 
 
• Kleutercantus 
 
Er  is een stuk meer volk  ingeschreven dan vorig  jaar. Daardoor gaan ze wellicht over 
hun begroting gaan. 
 
• Pasen 
 
Er  worden  4  konijnenpakken  gehuurd  en  met  de  rest  van  het  budget  zal  Interne 
paaseitjes uitdelen. 
 
FRiS 
• Onderwijsevaluatie 
 
Deze duurt nog tot 31 maart. Dinsdag om 11u zoekt Stef iemand die hem eventjes kan 
vervangen in de hal, want hij heeft een afspraak met de decaan. 
 
• Volgende vergadering 17/03 
 
Belangrijkste punt is de verkiezing van de nieuwe FRiSco. Steven Petermans is de enige 
kandidaat. 
 
Sport 
• IFK Rugby Tournament 
 
Op woensdag  1 april. Er gaan 6 ploegen meedoen, enkel de grote kringen. Er wordt 
intensief voor getraind. Er wordt met 10 i.p.v. 15 gespeeld. 
 



• Duatlon 
 
Op  dinsdag  28  april.  De  inschrijvingen  gaan  open  volgende  week woensdag. Maak 
zeker wat mond‐aan‐mondreclame. Enkel het fietsgedeelte is rond de Watersportbaan, 
het lopen is in de Blaarmeersen met aankomst in de Topsporthal. 

 
• Skireis 2010 
 
Volgend jaar gaan we met Sportura naar Les Menuires (Les Trois Vallées). Basisprijs is 
€395 voor ongeveer hetzelfde pakket als dit jaar. De kost voor de facturatie (€15) is daar 
al  inbegrepen. De klacht  i.v.m. de voedselpakketten was een algemene klacht vanuit 
quasi  alle  groepen  en  dat  gaat  besproken  worden  door  Sportura  met  de 
hoofdleverancier  van  die  voedselpakketten,  zodat  in  het  vervolg  deze  individueel 
verpakt worden. 
 
Vice 
• Karting Endurance 
 
Is  al  volledig  vol.  Deze  duurt  2u  met  oefensessie  en  kwalificatie,  in  teams  van  4 
personen. 
 

5) Algemeen 
 
Algemeen 
• Praesidiumsamenstelling 
 
Voorstel  om  van  PR/Recruitment  gewoon  Recruitment  te  maken  en  het  Public 
Relations‐gedeelte te verplaatsen naar Externe. Recruitment heeft daar te weinig tijd 
voor  en  we  halen  te  weinig  sponsoring  uit  de  kleinhandel.  Er  moeten  specifieke 
sponsorpakketten opgesteld worden daarvoor, ook soms specifieke per post (bv. Sport 
‐>  fitnesscentra &  sportwinkels, Feest  ‐> Peterman). Externe daarentegen heeft daar 
wel tijd voor, gezien Chris zich nu ook met logistiek bezig houdt. Uiteraard zal dit vaak 
in samenspraak met Recruitment moeten gebeuren. 
 
• Gezocht! 
 
Er zijn 4 cinematickets verdwenen van BEST uit de snelkluis, net als nog enkele andere 
zaken. Thijs  is er bijna zeker van dat hij ze  in de snelkluis gelegd heeft. Er  is ook nog 
maar één Kar‐sleutel. Gelieve dus iedereen wat voorzichtiger en waakzamer te zijn met 
VTK‐materiaal. 
 



FRiS 
• Cel Diversiteit & Gender 
 
Deze  cel  steunt  alle  projecten  ter  integratie  van  minderheidsgroepen  aan  de 
universiteit. Wie een idee heeft, dit kan gesponsord worden tot €60.000.  
 
Statistics 
• Cross‐campus session 
 
Bain wil de survey van vorig  jaar herhalen, maar dit maal vergeleken met VTK Leuven 
en Ekonomika, bv. een vergelijking van de opkomst op het galabal. Het zal niet over 
financiële zaken gaan, gezien VTK Leuven en Ekonomika  rechtstreekse concurrenten 
zijn. 
 
Logistiek 
• TV‐beschermkast 
 
Die is kapot en kan wellicht niet meer gebruikt worden. Spee heeft daar al meermaals 
over geklaagd dat dat niet veilig is. Maar ondertussen hangt de TV er al meer dan een 
jaar.  We  zullen  kijken  voor  een  nieuwe  kast  en  de  firma  zelf  laten  opmeten  en 
installeren, met  de  nodige  uitsparingen  in  de  kast  zodat  we  nog  aan  de  knoppen 
kunnen. Deze zal dan door ons zelf betaald worden. 
 

6) Varia 
 
Thijs:  BEST  zou  wafels  bakken  in  de  hal,  maar  het  zal  wellicht  niet  mogen  om 
elektrische ijzers te gebruiken. Zeker toestemming vragen aan Decaan, de kans bestaat 
dat Spee het dan ook toestaat. BEST zou ook graag 5 sleutels krijgen van het nieuwe 
lokaal  voor  in  de  zomer.  De  metalen  kastjes  verdwijnen  en  BEST  gebruikte  die 
veelvuldig. In de zomer zijn ze nu afhankelijk van iemand van VTK om eraan te kunnen. 
Dit  lijkt ons echter niet veilig om niet‐VTK’ers sleutels te geven van onze  lokalen, dus 
het  is  best  om  tijdens  de  zomermaanden  wat  af  te  spreken  met  andere 
praesidiumleden (ev. de BEST‐president himself) om voor een sleutel te zorgen. 

 
Alexander: De organisatie van het  lopen rond de Watersportbaan met Feest zit  in een 
verder  stadium.  Er  is  een  bus met  aansluiting  voor  220V wisselstroom  (voor  tap‐ & 
muziekinstallatie) en chauffeur. Dat zou ongeveer €600 à €700 kosten. Eventueel kan 
na  het  lopen  nog wat door Gent gereden worden. Er  zal  verder over  gebrainstormd 
worden tussen pot en pint. 
 
Delfien:  Gelieve  iedereen  oud  materiaal  (zoals  oude  affiches)  te  verwijderen  uit 
Onderrood, zodat er weer wat plaats gecreëerd wordt. 
 



Chris: Deze week komt het laatste rek toe zodat Onderrood volledig zal afgewerkt zijn. 
We  zouden  best  ook  een  deadline  opstellen  tegen  wanneer  alle  kastjes  moeten 
leeggemaakt zijn. Bij deze ligt die op volgende week woensdag 25 maart. 


