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1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 24 oktober 2010 

 
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 
 
Interne 

• PeMe: Er zijn in totaal een 50-tal eerstejaars komen opdagen, en zijn vonden het 

zeer plezant. Meer dan honderd tweedejaars, die eigenlijk gewoon op de gratis 
drank afkwamen. Daarom zullen pe/meters volgend jaar op voorhand moeten 
inschrijven en een kleine presentatie geven. Komt in het jaarverslag. Afterparty 
was niet zo super, daar de beloofde vaten er niet waren (misverstandje). Alles 
dik in orde voor de rest. In begin van tweede semester gaan we misschien nog 
iets ter herhaling doen (spaghetti in de terminal bv.), om de band wat te 
versterken. 
 



Cultuur 

• Laatste Show: is redelijk vlot verlopen en iedereen vond het tof. Moesten er half 
uur eerder zijn, en bleken zelfs nog op tijd. Volgens planning terug vertrokken. 
Met vijftig zeer snel ingeschreven, maar later toch nog veel opnieuw 
uitgeschreven, wat wel een beetje ambetant was. Misschien omdat mensen hun 
lessenrooster nog niet kenden op het moment van inschrijving. Misschien 
betaling op vaste dag leggen, en daarna iedereen er uit gooien die niet betaald 
heeft, of iedereen vier dagen tijd geven na inschrijving. Op de website naast de 
inschrijving zetten wanneer ze zich ingeschreven hebben (alleen te zien door 
praesidium). 
Enig minpuntje aan de avond was dat groepje naar toilet is gelopen tijdens de 
opnamens en vervolgens hun eigen pinten zijn beginnen tappen, en buiten 
gegooid zijn. Pauwel heeft zich geëxcuseerd bij de organisatie. Die vier 
verwittigen dat ze misschien geen medewerker meer mogen zijn. 
 

Recruitment 

• Recruitment Kick-Off: zeker een geslaagde editie. Eén bedrijf minder dan andere 
jaren, waardoor de timing wel terug gerespecteerd was en kon iedereen op tijd 
beginnen eten. Dus geen gebrek aan informele contacten. In vervolg zelf laptop 
voorzien zodat we geen problemen hebben met projector. Fototoestel was ook 
niet mee, vergeten. Zeker niet vergeten in het vervolg en shiftenlijstje voor 
fotograaf maken. 
 

Sport 

• Sport Kick-Off: Er was geen ballenbad op het einde van de piste, want dat was 
kapot. Moeilijkheden om alternatief te plaatsen. Wel meer toeschouwers dan 
echte deelnemers, omdat het een wateractiviteit betrof. Statistics moeten nog 
ingevuld worden. Heel veel foto’s getrokken door Arnaud (700), al zijn veel 
actiefoto’s gefaald. Foto’s moeten ook van kaartje gehaald worden als ze 
gekopieerd worden. 
 

Secretaris 

• Inschrijvingen: Hebben al 1625 leden. Alle problemen met verkeerde richting zijn 

opgelost. FK-lidkaarten kunnen in Blauw opgehaald worden, als leden er een 
willen. Wel verwarring met VTK-lidkaart op FK-kaart, volgend jaar bestellen we 
gewoon terug neutrale FK-kaarten. Op de site wordt het aangepast dat 
verandering van jaar niet automatisch verandering van richting is. ISIC 
toegekomen. Identiteitskaart vragen als ze er achter komen, allemaal al 
betaald. Komt ook in de Manna. 

 
Feest 

• Dagdisco: was leuk.  Maar moeten manier vinden om meer reclame te maken bij 
de hogerejaars. Willen wel niet iedereen onderspammen in zijn mailbox. 



• Openingscantus: was ook leuk. Te weinig praesidiumschachten aanwezig. 
Praesidium krijgt GEEN voorang op anderen. 

 
Praeses & Vice 

• Reservering praesidiumweekend volgend academiejaar: Zouden dat nu al willen 
reserveren, want in juni/juli is al veel bezet. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Cultuur 

• Quiz: Vragensteller heeft zijn vragen nog altijd niet doorgemaild, maar dat was 

vorig jaar ook zo laat. Worden deze week verwacht. Ook zijn deeltje voor in het 
’t Civielke heeft hij ook nog altijd niet doorgemaild. Proberen om meer 
projectoren en schermen te krijgen, dat achterste rijen ook nog kunnen zien. Bij 
uitleendienst scherm en beamer boeken. Al 18 groepen. Wout zoekt nog een 
team. 

• Dansles: zat meteen vol. Alleen nog probleem dat niet iedereen al betaald heeft. 

Groepen die nog niets laten weten hebben tegen morgenmiddag, smijten we er 
uit. Zeker Spee verwittigen. 

• Parkpop: Bijna alle vergunningen zijn binnen. Nog niet allemaal geprint omdat 

printer kapot is. Afspraak voor geluid en licht is gemaakt, overeenkomst ziet er 
goed uit. Exit April ziet het zitten om af te sluiten, willen via hun groep ook 
reclame maken op de radio. 

 
Feest 

• Openingsfuif: Shiften raken niet goed gevuld. Medewerkers eens persoonlijk 
bellen, dan gaan ze zich verplicht voelen. Alles geregeld voor de rest, behalve 
RedBull en security. Aan inkomshiften zeker de lidkaarten vragen. Als ze het 
niet mee hebben, dreigen om ze op te zoeken. Al is dat niet te doen om 
iedereen op te zoeken op de spitsuren. Andere jaren is het echter niet veel 
opgevallen dat er veel leden geen lidkaart mee hadden. Eventueel gewoon laten 
bijbetalen als ze lidkaart niet kunnen tonen (twee euro extra). 

• Doop: Voordoop nu woensdag. Proberen het dit jaar properder te houden op het 
koertje, zodat we geen klachten hebben. 

 
Sport 

• IFT + supporters: Maandag 25 oktober, we zullen weer ons best doen. Alle 
praesidiumleden moeten daar wel zijn als ze tijd hebben en eventueel 
pomponnetjes meebrengen, wat zeer veel motivatie aan de deelnemers geeft. 
Als er wat praesidium is, vinden de andere supporters het ook al wat toffer. Ook 
eens vragen aan de sporters zelf om supporters mee te brengen. Eventueel alle 
schachten daar laten zijn?  

• Oefentrainingen: Zijn in orde aan het komen. Basket- en volleybaltrainingen zijn 



in orde. Nog geen voetbalplein gevonden. 
 
Interne 

• Organisatie activiteit brugstudenten: Waren we al van plan, maar door de drukte 
van de eerste weken is het er niet meer van gekomen. Echter een probleem om  
de brugstudenten te bereiken, enige manier is mailen. Iets ludieks organiseren 
om ze warm te maken om naar vtk-activiteiten te laten komen. Hebben echter 
veel les, en niet allemaal vtk-lid, en zitten ook niet allemaal op kot. Op 
onthaaldag waren ze bereikbaar, maar te druk om daar aan te denken. Zeker in 
jaarverslag voor volgend jaar. 

 

6) Algemeen 
 
Praesidium 

• Lintendiscussie: op welke activiteiten dragen we lint, en waar niet? Om meer 
zichtbaarheid in het straatbeeld te creëren.Zo weten leden dat we praesidium 
zijn, en meer aanspreekbaar. Jeffrey denkt dan weer dat de leden dat arrogant 
vinden. In Overpoort komt dat eerder arrogant en decadent over. Als je je kring 
vertegenwoordigt ten opzichte van andere kringen, mag het lint aan. Als je 
enkel bij VTK bent, heeft dat geen nut. Alle fuiven is lint aandoen. 

• Consistentie e-mails: iedereen moet beetje zelfde aard van handtekening hebben, 
komt professioneler over.  Beslist om VTK Post – Voornaam Naam te gebruiken 
om naar bedrijven te sturen, en omgekeerd voor interne mails. Arne stuurt 
template door voor handtekeningen. Een SMTP-server installeren om 
automatische cc voor elkaar te krijgen zou handig zijn. 

• Aanvraag lokalen 3 weken op voorhand: hebben de decaan al meer lastig gevallen 
in twee weken dan vorig jaar in het totaal. Dus zelf het auditorium reserveren en 
op tijd, niet mailen naar vice. 

 

7) Varia 
 
Daan wil de Kar elke maandag hebben voor lopen rond de Watersportbaan, om de 
drank te vervoeren. 
 
BEST geeft weer workshops. Laat ze niet in Blauw hun mails checken, of alle PC’s zijn 
bezet. 
 
Deur in Rood is aangevraagd door de decaan. 
 
Morgen bellen naar technische dienst dat sleutel van Groen kapot is. 
 
Spee wil niet meer dat er rechts geparkeerd wordt, op de dienstwagenplaats. 



 
Geen idee tegen wanneer de printer zal gemaakt worden. 
 
Vergaderingen na 20u die niet in Blauw doorgaan zeker doorgeven aan Spee. 
 
Meer foto’s nemen van leden ipv praesidium, beetje ambetant voor presentaties van 
interne. 
 
PC’s in Blauw niet vergrendelen als je halve dag weg bent. 
 
Mail altijd terug naar iemand van buiten VTK, zelfs als het niet belangrijk is, om te 
bewijzen dat je het gelezen hebt. 
 
Ceneka wil antwoord op die mails van Koen De Bosschere, willen duidelijkheid. 
Snappen niet wat wij daarin kunnen meehelpen. 


