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Afwezig: Michaël, Anke, Lien, Brenda, Lucie, Bart 
Aanwezig: Floris, Anneleen, Jens, Arnaud, Laurens, Pieter DC, Alexander, Daan, 
Bob, Jeffrey, Wout, Thomas, Glenn, Bram, Lies, Pieter C, Nele, Clara, Arne, Yumi, 
Ritchie, Pauwel 
 
1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 12 december – 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 

• Pokertornooi: Was dik in orde. Er is een twaalftal man niet gekomen, mede door  
het slechte weer, maar door reservelijst op te bellen is alles nog vol geraakt. Top 
drie mocht kiezen uit zijn prijzen, zodat er niemand ontevreden kon zijn over 
zijn prijs. 

 
Sport 

• Squash: Was een geslaagde activiteit. Deelnemers waren ook zeer tevreden, 

omdat het niet met uischakelen was, en ze een hele avond konden spelen. 

• Bierbowling: Is goed begonnen, maar er is blijkbaar een nieuwe policy in de 



Overpoort Bowl. In plaats van twee spelletjes is het nu maar twee uur spelen. In 
het vervolg eventueel aankondigen op de site zodat niemand voor verrassingen 
komt te staan, of zoeken naar andere bowlingzaal die zelfde voorwaarden kan 
geven. Er hebben er wel drie een bowlingbal proberen stelen. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Interne 

• Sinterklaas: Op 6 december zijn alle pakken al uitverkocht, dus het zal op 7 
december doorgaan. Lucie zou niet kunnen. Ook meer reclame maken om 
roddels te posten, want het geroddel is op dit moment nog vrij beperkt. 

 
Sport 

• Karting: Zal doorgaan op 14 december. Nu dinsdag 23 november gaan de 

inschrijvingen open om 19u. Zeker al eens kijken om de bus vast te leggen. Ook 
zeker foto’s trekken. 

• Zesdaagse: Nog 1 plaats vrij. 
 
Feest 

• Galabal: 4 maart in Oudenaarde. Pieter heeft 18-koppige bigband geregeld. 
Affiche is bijna klaar, alleen nog niet alle artiesten. Het zou leuk zijn als er veel 
ouders aanwezig zijn op het etentje. Kunnen veel geld uitgeven, en ook 
sponsoren. 

• Ouderolderscantus: Nu vrijdag, en gratis. Gaat toffe boel worden. Echter nog niet 
veel praesidium ingeschreven. 

 
Vice 

• Medewerkersetentje: Op 6 december, voor de goliarde. Yumi belt morgen naar 

Herman, en als het niet die maandag gaat, zeker proberen regelen om het in die 
week te doen.  

 
Praeses 

• Music For Life: Niemand heeft precies een groot idee. Automaten sowieso 
duurder maken. Enkele ideetje: VTK-Pi-epshow, koffie verkopen, soep, 

chocomelk, snoepen, jenever, dessertjes, spelletjes (Trackmania, Mario Kart, 
Tetris), veiling van VTK-herinneringen. 

 
Externe 

• Stagefair: Misschien nog één shiftje in te vullen. 3e bachers en 1e masters warmen 
hun vriendjes op om langs te komen, zodat de bedrijven zien dat er interesse is, 
en volgend jaar meer bedrijven te strikken zijn. 

 



6) Algemeen 
 
Praeses 

• 175 jaar Firw: Zal een vernieuwde studentenactiviteit zijn op het pleintje tussen 
UFO en Technicum, de dag van de Lentefuif. Zodat iedereen ’s avonds naar de 
fuif kan gaan, en we de buurt niet storen. 

 
FRiS 

• Onderwijsevaluatie: Aan 37% geraakt, een totale ramp. Vorig jaar ietsje meer. 
Echter veel vakken met score onder de 10%, en het legt pas gewicht in de schaal 
vanaf 30%. In tweede semester zal dat wel iets beter zijn, want dan kunnen 
eerstejaars ook mee evalueren, en heb je geen afgestudeerde masters meer die 
niet invullen. 

 

7) Varia 
 
Door staking van Brinks zijn de muntjes in het Parlement op, eens kijken of we kunnen 
wisselen met Penning. 
 
Kassa’s op tijd aanvragen bij Penning. 
 
Er staat een resem nieuwe foto’s op de site, maar valt niet echt goed op. Een soort 
lichtkrant maken die dat aankondigt. Ook melden dat inschrijvingen online staat. 
 
Firwielkes zijn klaar en liggen in de bakken. Kunnen wel niet opgestuurd worden, want 
ze zijn er de V.U. vergeten op zetten. 
 
Handrem van de Kar is beetje kapot, maar je moet er een beetje mee spelen. 
 
Arne heeft nog 1u50 om voorwoord in te dienen. 
 
Dirk Denoyelle was meer tevreden van Gent dan van Leuven. Publiek was 
enthousiaster, omdat het hun precies iets meer interesseerde. Buiten die kaarters 
natuurlijk. 
 
Kuisweken moeten allemaal eerlijk verdeeld worden. Vakjes moeten ook zeker allemaal 
ingevuld raken. En als je ziet dat het er vuil bij ligt, kuis dan zelf wat op. 


