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Afwezig: Lucie, Nele, Bob, Jeffrey, Alexander 
Aanwezig: 
 
1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 24 april 2011 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
De regels die opgelegd zijn tijdens de eerste vergadering moeten door het praesidium 
nageleefd worden, zoals lint dragen, naar PV komen of kuisweken naleven. Vanaf nu 
zullen er geldelijke straffen geïnd worden. 
Met de VTK-camera wordt zeer laks omgesprongen. Vanaf nu is elke post 
verantwoordelijk voor het gebruik van de camera. Eventueel maken ze een camera-
shift en eisen de camera zeker terug. Bij verlies betaalt de verantwoordelijke 5% van de 
aankoopprijs uit eigen zak. 
 

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 
 
Web/ICT 

• ThermiLAN: Dat is heel goed verlopen. Hebben veel positieve reacties gekregen 

van mensen. Ook Thomas vond het super cool. Volgend jaar zeker terug een 
Guitar Hero zetten. 

 



Feest 

• Lentefuif: Was in orde. De lidkaarten zijn amper gescand, dit doordat er teveel 
volk op hetzelfde moment was en de security ambetant werd. Lidkaarten 
tijdens de voorverkoop scannen is mogelijkheid, maar ook niet ideaal. Het ideale 
systeem voor de inkom heeft teveel volk nodig en lukt niet aan de ingang van de 
Vooruit. Scannen in het begin had voldoende afschrikeffect om iedereen zijn 
lidkaart te laten meenemen. 

 
FRiS 

• Onderwijsevaluatie: Was een succes. Er zijn bijna 51% van de vakken 
geëvalueerd. Er hebben 687 studenten geëvalueerd en 825 studenten die 
moesten evalueren hebben dit niet gedaan , dus 45% van de studenten hebben 
geëvalueerd. Er zijn ongeveer 400 repen chocolade uitgedeeld, dus bijna 60% 
van de mensen zijn hun beloning komen halen . We hebben veel mensen (vooral 
architecten) kunnen overtuigen om in te vullen door de beloning. Mensen die 
een shiftje gedaan hebben, zullen daar een beloning (FRiS-gadget en 
chocoladereep) voor krijgen (maar die is nog maar net besteld, dus dat zal pas 
tegen het einde van het jaar toekomen). 

• Wijste Prof: We zijn niet in de slotshow geraakt. We waren zowel absoluut als 
relatief 5de (van de 10). Alleen de eerste 2 van beide tellingen mochten door 
naar de slotshow. Die gaat maandag door in aud E in de Blandijn. Voor volgend 
jaar moet er wel over een beter manier gedacht worden om campagne te 
voeren, want mensen spammen met mails is niet zo tof (en die mailen dan boos 
terug). De volledige resultaten zijn te vinden op 
http://www.gsr.ugent.be/dokuwiki/doku.php?id=gsr:wijste_prof 

BEST 

• beBEC: Allemaal vrij goed verlopen. Wel vrij veel groepen, 30 groepen van 4 man, 
wat het vrij moeilijk maakte om het nog te organiseren binnen één avond. 
Daarom eens kijken of het mogelijk op zaterdag kan gedaan worden, al hebben 
we schrik dat er dan niet veel volk op af komt. Samenwerking met bedrijf 
Geldoff verliep goed. 

• Summer course applications: Hebben 70 inschrijvingen. Groot succes, ook omdat 
we veel promotie hadden gevoerd in de voorbije week. 

 
Recruitment 

• Solli 2-daagse: Is vlot verlopen. Alle bedrijven waren wel tevreden. 

 
Interne 

• Infodag burgies/archies: T-Shirts waren esthetisch minder geslaagd. Maar het was 
al bij al goed geregeld, behalve de rondleiding. Er was ook nog een probleem 
met de bar, die moest in extremis nog verhuisd worden omdat het lokaal niet 
vrij was. Sprekers van auditorium veranderen in plaats van groepen te 



veranderen is een oplossing, maar dat leidt wel tot een oersaaie infodag. 
 

5) Komende activiteiten  
 
Praeses 

• Filmevent: Is volledig in orde. Morgen vliegen alle mensen die nog niet betaald 
hebben van de lijst, en mogen de mensen op de reservelijst betalen. Deze zijn 
verwittigd. VAS = Vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Eventueel na het 
event nog iets gaan drinken. 

 
Sport 

• 12-urenloop: We zijn nog niet ingeschreven en hebben ook nog geen idee over 

hoeveel oppervlakte we nodig hebben. Andere mensen hebben al schrik om 
weer te verliezen, nadat ze Anneleen rond de Watersportbaan zagen huppelen. 

o Speedteam: Ongeveer 15 man op de eerste training, en nog veel volk liet 
weten dat ze nog gingen meedoen. 

o Randanimatie: Liever iets klein en fijn dan iets dat echt niet gebruikt 
wordt. Vorig jaar werden vooral hangmat en zetels gebruikt, dus grote 
chill-zone, luilekkerparadijs, zou meer aanslaan. 

• Minivoetbal tornooi: We kunnen pas om 1 april terug reserveren, want het zat 
allemaal vol. 

• Rugbytornooi: Vorig jaar hadden we een redelijk goed team, omdat dat ook via-
via met leden van een rugbyclub was. Nu zijn die echter allemaal afgestudeerd. 
Maar dit weekend geregeld dat het toch zal doorgaan. 

 
175 jaar Firw 

• 175 jaar Firw: 26 april, hele dag tussen Technicum en UFO. Er komen 5 fancy 
attracties en een receptie. Begint allemaal op zijn pootjes te vallen.  Als afsluiter 
twee vaten in de Artevelde. Deze activiteiten vallen wel allemaal samen in 
dezelfde week als de ‘Duatlon’ en Parkpop. Volgend jaar komen er plannings-
PV’s, zodat alles wat gespreid wordt over het semester. 

 
Feest 

• Familie/vriendjescantus: Nu vrijdag. Men neme familie en vrienden mee. 
 
Cultuur 

• Show: Vooral decor heeft nog zeer veel werk. Dans en Acteurs komen zeker in 
orde. Het doek is al klaar, maar alle attributen vragen nog zeer veel werk. Arne 
doet ook mee, we houden ons hart vast. 

 

6) Algemeen 
 
Close The Books 



• Close The Books: Feest dacht dat dat iets vrij groots was, en dachten in termen 
van Vooruit of ArtCube, maar daar komt altijd maar 400 man naartoe. Dus 
moeten op zoek naar betere locatie. Culture Club vond Arne geen goede locatie. 
Kunnen dat eventueel samen organiseren met een andere club, VLK 
bijvoorbeeld. Nu het tijdens de week van Werchter valt, zal er misschien nog 
minder volk zijn. Tegen volgende PV zal er meer duidelijkheid zijn. 

 
Secretaris 

• Renovatie Groen: Schuren en vloer verwijderen is gebeurd, al was het 
schuurmachine een dure investering. Er zijn extra shiften voor te schilderen 
voorzien, invullen graag. Arne koopt een vloer. 

• Koffieautomaat: Is een aantal weken geleden voor gemaild, maar daar hebben ze 
nog altijd niet op geantwoord. We mailen eens naar Pieter-Jan, hij werkt daar. 
Arne wil als alternatief een wijnproefavond organiseren met het begrootte geld. 

• 3.15 opkuisen: Gaat gebeuren door mensen die hun kuisshift niet gedaan hebben. 
Het Bestuur helpt uiteraard ook. Michaël heeft al veel eten weggegooid waar 
aan gegeten was. Vanaf nu etiketten plakken op alles wat er ligt, met de 
vermelding van wie het is en de datum wanneer het daar gezet is. Van BEST 
staat er ook vrij veel, maar ze weten niet altijd wanneer het zal gebruikt worden. 

• Nieuw kastje in Blauw: Moet vanaf nu gebruikt worden. Algemene hygiëne is 
belangrijk. Als de vuilzak vol is, moet je hem sluiten en een nieuwe steken. Als je 
kuisweek hebt, moet je sowieso langskomen op geregelde basis. 

 
Praeses 

• VTK Dropping: Naar volgend jaar toe een echt professionele dropping 

organiseren. Met echt goed uitgewerkte routes en planningen. Uitbesteden aan 
aan medewerkers of leden; Koen is bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd. Er zijn ook 
bedrijven die dat allemaal al organiseren en dat waarschijnlijk beter kunnen dan 
wij. Misschien wel duur, maar dat checken we. 

 
Penning 

• Coca-Cola Zero: Vanaf nu zit er Zero in de automaat, aangezien de Minute Maid 
niet meer geleverd wordt door de Collivery. 

 
Sport 

• Truitjes vrouwenvolleybal: Zijn besteld. 

• Duatlon: Als alternatief in teams lopen en fietsen combineren rond de 
Blaarmeersen. De politie wil niet meer meedoen, ze willen niet meer zoveel 
personeel inzetten voor het weinige volk dat nog mee doet. Nu staat de nieuwe 
datum op 27 april, beginnen er werk in te steken. 

 

7) Varia 
 



Tweede verdiep in Blauw moet aangevraagd worden bij de universiteit, dus dat is 
sowieso pas voor in de zomer. 
 
Stickers van VTK die gratis uitgedeeld waren, werden in de Vooruit geplakt tijdens de 
fuif. Gelukkig niets meer van gehoord. 
 
We zouden een nieuwe trofeeënkast kunnen kopen om in de gang te zetten, want nu 
staan ze allemaal in Blauw en Rood. Weinig in het zicht van de leden. Hebben veel 
trofeeën van beton-kano-racen, waren daar blijkbaar ooit goed in. 
 
Medewerkersetentje waarschijnlijk op 3 mei, Herman en VGK zijn akkoord. 
 
Civielke 4 is binnen bij de drukker. 
 
Printer faalt continu, er zijn oplossingen maar ze werken precies niet altijd. Printermens 
komt hem zoveel maken tegenwoordig, maar na een week is hij terug kapot. Eventueel 
eens horen voor een betere of een andere. 
 
Draag een beetje zorg voor de Kar, interieur-onderdelen verdwijnen. Er zitten nieuwe 
banden op en hij heeft een groot onderhoud gehad. Dus behandel het alsof het je eigen 
auto is. Zet de zetels altijd terug in de standaard locatie. 


