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Verwittigd afwezig: Lien, Anke, Michaël, Ritchie 
Aanwezig: Lucie, Floris, Anneleen, Jens, Pauwel, Arnaud, Bart, Laurens, Pieter DC, 
Alexander, Daan, Bob, Jeffrey, Wout, Thomas, Glenn, Bram, Brenda, Lies, Pieter C, 
Nele, Clara, Arne, Yumi 
 
1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 7 november – 21u30 
 

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 

• Dansles: De eerste twee lessen zijn ondertussen al voorbij. Archiezolder ligt altijd 
vol met beschimmelde broodjes en bekertjes. Spee vond dat ook niet zo tof. 
Eventueel regelen met de kuisvrouwen (al keur je dan de archies hun rommel 
goed). Alle lessen zeker altijd op de site aankondigen, mocht er eentje 
wegvallen. 

• Quiz: Over het algemeen goed verlopen. Omdat Cultuur zich alletwee lieten 
dopen, was het soms een beetje hectisch. Vragen ook pas laat gekregen, dus 
alles de laatste week nog moeten opstellen. Ook probleempje met het geluid, 
micro geraakte niet naar de box. Hebben wel al nieuwe kabeltjes, want die 



waren kapot. Er hangen effectief boxen in de zaal, eventueel volgend jaar 
vragen om die te moge gebruiken. Hadden nu ook groot scherm van de zaal 
zelf, dus daarom goed zicht in de hele zaal. Zeker genoeg glazen voor de 
trappisten voorzien. Donkere Westmalle ook van de drankenlijst halen, dat is er 
al jaren niet meer geweest. Ouderen zeker altijd gewoon laten meedoen, dat is 
een teken dat de VTK-quiz van deftig niveau is. 

 
Feest 

• Openingsfuif: Was goed. Er waren teveel mensen die backstage konden, en 
constant langs de bar door liepen. Minder mensen per DJ backstage laten gaan 
in het vervolg. Mensen van de Vooruit ook bandje geven. Extra shiften aan de 
uitgang om bandjes te controleren, is blijkbaar geen taak voor de security. 
Tijdens drukste uur werd er niet gescand. Volgende keer eventueel gewoon 
aantal bijhouden, al weet je dan niet wie er precies geweest is.  Twee pc’s om te 
scannen heeft niet echt nut, want dat is geen bottleneck. Het bandje aantrekken 
duurt veel langer. Feest zal nog eens brainstormen, net zoals ze vorig jaar al 
eens gedaan hebben. 

• Voordoop: Was niet leuk, veel gezaag. Plots bleken de schachten te duur. Er was 
nogal wat onduidelijkheid over wanneer een tweede mocht gekocht worden. 
Een maximumlimiet op het bedrag per schacht is geen optie. Brenda vond het 
ook niet zo leuk om deel uit te maken van een doopopdracht. Wel alle gegevens 
van de niet-gedoopten terug verwijderen van internet, is niet zo handig als je 
werk zoekt. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Externe 

• AIG Goliarde op 21/02: vorige week maandag samen gezeten. Twee-drie 
maanden op voorhand zeker alles al regelen, anders te laat voor in hun 
magazine te komen. Gaan met Feest samenwerken, wordt goliarde met 
streekbiertjes voor leden en alumni. 

 
Sport 

• IFT: De praesidiumkamp wordt gespeeld met maximum 8 man. Zijn met zeven. 
Om 20.30 aan het grasveldje tegenover het GUSB. Per sport zouden we graag 
een persoon hebben om te supporteren, even mailen naar de schachten. Doen 
alsof het verplicht is. 

 
Praeses en Vice 

• Praesidiumetentje: Zondag 28 november om 20u, afspreken aan de Plateau om 
19.30. Iedereen in kostuum. 

• Galabal VTK Leuven: Op 10 november. Arne zal nog doodle opstellen voor al dan 
niet vriend(in) mee te brengen. Ook nog etentje op voorhand. 



• 24-urenloop Leuven: Vertrekken na de dansles, gaan met de Kar. Zowel lopen als 
drinken. Als we de Kar vol krijgen, gaan we. 

 
Cultuur 

• Night of the Proms: 4 november. Inschrijvingen verlopen niet echt vlot. Interne 
gaat mensen nog wat warm maken. Ook bitter weinig praesidium ingeschreven, 
al is het echt niet duur. Eventueel nog als prijs in de Manna zetten, al wordt dat 
nipt. Bij burgies en archies kaart weg geven, en die winnaar neemt dan sowieso 
wel wat volk mee. 

• Pokertornooi: 11 november. Inschrijvingen komen morgen online. Hebben dealers 
nodig. 

Praeses en Vice 

• Op de koffie bij de praeses: Shiftje invullen op Arne zijn fancy blad, een postje per 
half uur. 

 

6) Algemeen 
 
Externe 

• Half-time comité: Comité: Bob, Laurens en Bram. Krijgt een budget en je bent vrij 
om mee te doen wat je wil.  

• Firnale comité: Comité: Daan, Anneleen, Clara en Bart. Altijd etentje met daarna 
een fuif. Zaal en cantuszaal moeten binnenkort zeker vastgelegd worden. Best 
binnen de week al. Bowling ligt al vast op 28/06. 

Vice 

• Aliassen: Mailadressen aangemaakt voor de medewerkers. 

• Nieuwe praesidiumfoto: Hebben voor kerstkaartje ook een foto nodig. En dan 

nieuwe foto trekken waar wél iedereen zijn gezicht op staat. 

• Foto’s: Jammer dat niet alle postjes foto’s trekken, alleen feest, sport en cultuur. 
Vorige week was batterij plat tijdens het lopen, waardoor hij niet meer kon 
gebruikt worden op de Goliarde. Eens kijken hoeveel een extra batterij kost. 
Probeer ook eens foto’s te trekken van niet-praesidiumleden, dat vinden de 
leden ook eens tof. Pieter C zal wel foto’s  trekken op IFT. 

• Fotograafshiftjes: Op grote activiteiten zeker altijd shiftje voorzien voor foto’s te 
trekken. 

 
Praeses 

• Renovatie Groen: Was teveel werk voor de schachten. Eventueel eens twee dagen 
of weekendje allemaal komen helpen. Shiftenlijstje wordt opgesteld. Groot stuk 
van de muren zijn al goed, dus alleen nog onderkant nieuw laagje geven en 
nieuwe tafels kopen. 

• Stemming polo’s: Zwart-Rood: 15-13. Groen-Zwart: 16-12. Polo’s van vorig jaar 
eens meenemen om te passen. 

 



Recruitment 

• Mailadressen: Veel problemen om van de faculteit alle mailadressen te krijgen. 
Ine Debrouwer weet altijd alles. FRiS zal het eens vragen of we die kunnen 
krijgen. 

 
Pers 

• Samenwerking met linkblad: Mail gekregen van Linkblad. Ze willen dat wij naar 
hen doorverwijzen op de ‘t Civielke-site, en zij verwijzen dan naar ons door op 
hun site, samen met alle andere FK-sites. Zien er wel niet echt het nut van in. 
Vragen meer uitleg. 

 
Vice 

• Medewerker: Eva Verbeke voor Pers en Ruben voor Recruitment. Goedgekeurd. 
Het was vrij duidelijk op de fuif wie bonnetjes kreeg en wie niet. 
Schachtenmedewerkers op de Quiz waren ook rampzalig, wilden hun werk niet 
doen. Harder aanpakken. 

 

7) Varia 
 
Sport moet Wout zijn handdoek nog wassen, die gebruikt is om waterslide af te drogen. 
Ligt in Rood. 
 
Lucie heeft mail gestuurd in verband met de Manna, zeker lezen. 
 
Er was bijna 100 man op de latex-les. 
 
Interne moet Facebook in de gaten houden, want activiteiten komen zelden online, 
zeker de minder belangrijke niet. Willen de leden niet spammen met uitnodigingen. 
 
Het was keigoed van Feest om iedere FK drie bonnetjes te geven. FK-praeses: “VTK is 
toch niet zo stom”. 
 
Onderwijsevaluaties zijn begonnen. Zitten aan 12%, moeten aan 50% geraken. 
 
Voor 175 jaar Firw moeten we dringend activiteit verzinnen. Vergaderingen worden ook 
wel altijd vrij last-minute aangekondigd. 
 
De schijf moet eens gekuist worden, en uploads zitten vol. Shared is wel tof als archief, 
maar dingen van paar jaar geleden eens op een aparte schijf zetten. 
 
Nog onduidelijkheid over e-mailadressen. Gmail is niet meer overzichtelijk. 
 
Acitiveiten op de FK-site zetten. Cultuur doet dat goed. Zeer belangrijk voor de 



verzekeringen. Lies regelt het dat iedereen er met eigen user op kan. 
 
Hebben redelijk wat eten op overschot van Quiz en Away Day. Gaat naar sport en 
dansles. 
 
Firefox en Silverlight moet nog ge-update worden. 
 
Er is gestofzuigd in Blauw, maar andere taakjes zijn niet gedaan. 


