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Afwezig: Daan 
Aanwezig:  Michaël, Anke, Brenda, Bart, Jeffrey, Floris, Anneleen, Jens, Arnaud, 
Laurens, Pieter DC, Alexander, Bob, Wout, Thomas, Glenn, Bram, Lies, Pieter C, Nele, 
Clara, Arne, Yumi, Ritchie, Pauwel, Lien, Lucie 
 
1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 13 maart 2011 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 
Visie VTK 

• Alle studenten binnen de faculteit ingenieurswetenschappen aanspreken en 

tevreden stellen door activiteiten en diensten voor elke doelgroep 

• Niet alleen binnen eigen faculteit bekend zijn, maar ook een kring met uitstraling 
zijn naar de buitenwereld toe 

• Een professionele partner zijn voor bedrijven en faculteit 

• Haar financiële gezondheid behouden 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
Cultuur 

• Comedy Night: Was goed. Vlot verlopen. Meer volk dan verwacht, ondanks 
slechte kaartenverkoop. Iwein Segers is met de sleutel van de backstage gaan 
lopen en zit nu in Frankrijk. Zaal was dit jaar veel beter en gezelliger dan vorig 
jaar, contact met publiek is beter, meer comedysfeer. Velen waren tevreden, 
ondanks de afstand. Aanrader voor volgend jaar. 

• Eerste vergadering dans/acteren/decor: Komt allemaal in orde. In het huidige 
danslokaal staat er een bureau in de weg, proberen we op te lossen. Hebben ook 
een mooi en zeer groot decorlokaal gekregen. 

 
Recruitment 



• Jobfair: Meeste/Alle bedrijven waren best tevreden. Hebben twee projectoren 
kwijtgespeeld. ICC heeft ze alleszins nog niet gevonden, wordt dus aangegeven 
bij de politie. Deze week nog voor kijken. Dag zelf te weten gekomen dat de 
communicatie naar de studenten was misgelopen met betrekking tot de 
presentaties. Maar de bedrijven hebben niet echt veel geklaagd over het gebrek 
aan volk bij sommige presentaties. Ook enkele bedrijven die in extremis nog 
afgezegd hebben, maar hebben we kunnen opvangen met andere bedrijven. Op 
zich een geslaagd evenement. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Sport 

• Paintball: Hebben korting gekregen omdat we al 30 man hebben. Alles is 
bevestigd en betaald, gewoon naar daar gaan en komt in orde. Moet wel nog op 
de FK-site komen. Zit vol, maar wel een heel pak dat nog niet betaald heeft.  

 
Halftime 

• Cantus: De Frontline is in orde. Moeten echter nu woensdag voetbal spelen, 

omdat vorige match was afgelast. Hebben nu echter geen keeper, dus Bob kan 
cantus waarschijnlijk niet voorzitten. Maar wordt deze week nog opgelost. 

• Duatlon: Bram gaat dinsdag naar de bevoegde mensen om alles te regelen. Via 

mail komt dit immers niet meer in orde. Ze zetten er zich achter. 
 
Cultuur 

• Aalst Carnaval: Staat wél al op de FK-site. Bus is geregeld en inschrijvingen staan 
online. Ook op Facebook wordt er reclame voor gemaakt, en Interne 
presenteert het ook. Nog eens de Kar proberen regelen om inkopen te doen. 
Weer bij dezefde pitta gaan eten, goedkoop en daar kan je binnen zitten. In het 
vervolg sneller op de kalender zetten, want anders komt het niet in de Manna. 

• Revue VTK Leuven: Er is genoeg interesse om mee te gaan. Alle medewerkers van 
de show krijgen voorrang om mee te gaan, daarna mogen de plaatsjes nog 
opgevuld worden door praesidium. Wordt eerst intern geregeld binnen Show. 

 
Feest 

• Galabal: Er zijn nog wat shiften die moeten ingevuld worden, vooral kaarten 
verkopen. Sommige praesidiumleden vergeten de kaarten uit de hal terug te 
brengen naar Blauw… Flyeren is best geslaagd, de reclame is gemaakt. Wout 
regelt nog de auto van Topcopy. Als alle bio-ir’s samen willen vertrekken en 
terug keren, wordt er een bus gestuurd naar het Boerekot. Busregeling mag 
duidelijker op de site. Interne zal de busdienst nog eens extra aankondigen. Er 
worden een paar tafels gereserveerd voor de ouders, zodat die bij elkaar kunnen 
zitten. Ouders moeten er zijn om 18.30, bus om 18u. 

• Lentefuif: De meeste DJ’s liggen al vast. Willen nog een grote naam van DJ 



vastleggen. Het idee voor een drankenstunt is 5 pintjes voor 3 euro, ipv 3 pintjes 
voor 5 euro. Dynamite is misschien bevestigd, ze bellen nog eens om te 
checken. 

• Familiecantus: 1 april. Alexander zijn familie is al uitgenodigd. Iedereen spoort 
familie en vrienden aan om naar de cantus te komen. 

 
175 jaar Firw 

• 175 jaar Firw: 26 april, zijn er al goed voor aan het kijken. Gaan vier grote 

attracties komen die burgienamen krijgen (oa een attractie voor mensen groter 
dan 1m60). Daarna een receptie voor 200 man. Geen probleem met de E-cube 
op te bouwen. 

 
IAESTE 

• Stageverdeling: Maandag en dinsdag allemaal bepaald, morgen bekendmaking 
op de archiezolder. Er is cava. Hebben 84 stages, waarvan er 78 uitgewisseld 
zijn. De overgebleven stages kunnen nog ingenomen worden door mensen uit 
het vakgebied. 

 
Interne 

• Pe-Me-reünie: Inschrijvingen lopen niet zo vlot, mailen naar alle peters en meters, 
en het zou opgelost moeten zijn. Mocht het niet loslopen, mogen alle peters en 
meters van de voorbije jaren langs komen. 

 
ICT 

• ThermiLAN: Nog proberen om een grotere zaal te pakken te krijgen, van 50 naar 

100 man capaciteit. Al zal dat niet zo vanzelfsprekend zijn. De inschrijvingen 
zitten bijna vol. 

 

6) Algemeen 
 
FRiS 

• Onderwijsevaluatie: Zaten deze avond aan 22%. Zullen nieuwe mail sturen, nu 
heeft iedereen punten gekregen, dus er is geen excuus.  Chocolade uitdelen bij 
de archies is een groot succes. Eerstejaars kunnen blijkbaar geen enkel vak 
evalueren, waardoor we waarschijnlijk terug niet aan de 50% zullen geraken. 
Niet meer in Zwijnaarde dit semester, bleek nutteloos vorige keer. Mensen die 
niets te evalueren hebben, tellen ook niet mee voor percentage. 

 
Commissie 

• Verkiezingen: 10 maart infosessie in auditorium E om 18u. Iedereen vaardigt 
minstens één iemand af van zijn post, zodat die uitleg kunnen geven. 

 
Sport 



• Medewerker: Tim De Witte: Goedgekeurd. 
 

7) Varia 
 
Lucie wil graag de mails van vorig jaar kunnen lezen, zodat ze alles van vorige jaren kan 
checken. Meesten vergeten stomme details in hun jaarverslag te zetten, waardoor dat 
verloren gaat. Iedereen zou gmail-adres moeten maken van zijn post, waar alles 
automatisch ook naar doorgestuurd worden. Mails moeten ook niet per se verwijderd 
worden, maar gearchiveerd. 
 
’t Civielke 3 is binnen. Er is langer aan gewerkt dan IAESTE aan zijn stageverdeling. 
 
Het zou toffer zijn voor de sfeer dat alle laptops af staan. 
 


