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

• Night of the Proms: Mensen die mee waren vonden het zeer tof. Uiteindelijk wel 
maar 14 betalende leden mee gegaan. Vier jaar geleden was dat ook al geen 
succes. Net zoals andere jaren zijn Sportpaleisactiviteiten dus geen succes. In 
jaarverslag zetten dat er een alternatief moet gezocht worden. 

 
Feest 

• Zangavond: Was een goed concept en is zeker voor herhaling vatbaar. Wel zeer 

veel lawaai in de gangen. Zeker verder zetten volgend jaar (of al in tweede 
semester). 



 

5) Komende activiteiten  
 
Praeses 

• Music For Life: Automaat wordt sowieso weer een beetje duurder gemaakt. Vorig 
jaar hebben TrackMania laten spelen in de Hal. Ideetjes doorgeven voor 
volgende vergadering. Ook eens checken bij de FK wat zij doen. 

 
IAESTE 

• Infomoment stages: Morgen om 20u. A-form gaat ook open morgen, dus 
iedereen die op stage wil, of het overweegt, moet dat zeker invullen indien hij 
geselecteerd wil worden. 

 
Recruitment 

• Sollicitatietraining: Op 8 november bij Electrabel. 50 van de 60 plaatsen zijn  
ingevuld geraakt, waarschijnlijk omdat P&G ook Meet&Eat heeft op die avond. 

• Panelgesprek niet-technisch ingenieur: Op 16 november. Gaat interessant zijn. 

Ook zeker wat reclame maken bij laatstejaars bedrijfskunde, want vooral zij 
gaan voor zo’n jobs. 

• Philips Comedy, Dirk Denoyelle: 18 november in Aud A. Zullen nog medewerkers 

nodig hebben om receptie voor te bereiden. 
 

Cultuur 

• Pokertornooi: 11 november in Ledeberg. Inschrijvingen zaten op 24u helemaal 
vol, zelfs zonder reclame. Fnac-bonnen en blender zijn al prijzen, maar hebben 
nog wat chiquere prijzen nodig. Hebben ook nog medewerkers nodig, en zeker 
4 dealers. Medewerkers hebben niet echt massaal gereageerd. 

• Schaaktornooi: Veel vraag van de leden of dat nog eens georganiseerd wordt. 
Moeten dan wel nog op zoek gaan naar schaakborden, stukken en timers. 

 
Feest 

• Massacantus: Vanaf morgen zijn er 30 kaarten per club te koop. Normaal koopt 
VLK er ook nog 30 voor ons, want zij gaan daar toch niet naartoe. 

• Galabal: Hoofdact is Cookies&Cream, spelen een set van 1,5u. Gaan ook meer 

bussen zijn dan vorig jaar. Voor muziek in de Balzaal eens vragen aan de 
danslerares of ze geen rock ’n roll-groepjes kent. Binnenkort zou de lay-out van 
de uitnodiging klaar zijn en kan die op tijd verstuurd worden. 

 

6) Algemeen 
 
FRiS 

• Onderwijsevaluatie : Zaten vorige week woensdag nog maar aan 25%. Zeker 



reclame maken in eigen klas. Iedereen weet wel dat het door gaat, en dat je 
chocolade krijgt, maar toch weinig interesse. Link naar de evaluatie op de 
website is niet echt makkelijk vindbaar, wat wordt gemeld op de  volgende 
faculteitsraad. Moet alleszins nog meer reclame gemaakt worden, want OE is 
toch wel belangrijk. 

 
Vice & Secretaris 

• Praesidiumfoto en kerstkaartje: De vorige foto is mislukt, want drie man niet op 

de foto. Achter volgende PV foto trekken, of anders op speciaal afgesproken 
dag. Liefst ook iemand die foto trekt, dan hoeft dat geknutsel met tafels en 
stoelen niet meer. Zullen eens rondvragen, hoogstwaarschijnlijk tijdens/na 
praesidiumetentje. 

• Polo’s: Yumi wil iedereen zijn maat vanavond, of geen polo voor hem/haar. 
 

7) Varia 
 
Bierbowling zat zeer snel vol. Bram wil weten of inschrijvingen automatisch kunnen 
openen, in plaats van dat hij dat manueel moet doen op een bepaald uur. 
 
Cursus is op onduidelijke uren open, en te laat open. Moet veel beter gecommuniceerd 
worden. Kwam volgens hen door de doop. Interne zal de openingsuren in de e-Manna 
zetten. 
 
De decaan gaat op zoek naar een deur voor Rood. 
 
Onding in de gang, reclame voor de openingsfuif, moet weg. 
 
Voor bierbowling moet er nog fotograaf geregeld worden. 
 
Op 17 november komt Frank De Winne een presentatie geven voor 175j FirW en zijn 
eredoctoraat; inschrijven op de site. Alle masterstudenten hebben geen les in de 
namiddag, zodat ze zeker kunnen komen kijken. 


