
Praesidiumvergadering 11 
Zondag 25 maart 2012 

 
 
 
 

 
Te Laat: Yumi, Pauwel, Brecht, Emma 
Afwezig: Arne, Willem, Jens 
 

1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 15 april 2012 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
In 3.15 staan gewoon deuren open van de kasten. Dit is natuurlijk de bedoeling niet 
aangezien het nieuwe kasten zijn. Idee voor secretaris: magneetjes op de deuren om te 
zorgen  dat ze goed sluiten. 
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
Interne 

o Infomoment Burgies 
Alles wat zelf georganiseerd kon worden, ging vlot. Alles wat door de 
universiteit gedaan is, was niet in orde. Misschien is het een idee dat we vanaf 
het begin alles zelf doen,  want uiteindelijk moet je het zelf doen.  

 
Praeses 

o Filmevent 
Dit was een minder groot succes dan vorig jaar, hiervoor zijn er 2 redenen: Eerst 
envooral sprak de film minder aan dan vorig jaar en ten tweede waren er vorig 
jaar veel meer niet-leden en archies aanwezig. Het contact met de archies 
verliep niet echt vlot. We moeten dus zorgen dat er vooraf ook een datum 
vastegelegd wordt samen met de archies zodat er ook meer archies aanwezig 
kunnen zijn. Vorig jaar waren er affiches en stond het op de site, dit jaar niet.  
Omdat de zaal niet volzet was is er iets minder budget voor het tweede 
filmevent dat in mei zal plaatsnemen. 
 

 



Recruitment 
o Solli-2-daagse 

Alles was in orde. Er waren meer bedrijven dan verwacht. Er waren 2 bedrijven 
die er toch nog op het allerlaatste nippertje erbij wouden, maar uiteindelijk geen 
mensen hadden. Zij hebben dan ook enkel het cv doorgestuurd gekregen van 1 
geïnteresseerde. Er was vrij veel volk: ongeveer 40 mensen. De bedrijven waren 
erg tevreden. Misschien moeten we nog meer moeite doen om het duidelijk te 
maken aan de studenten dat dit een echt sollicitatiegesprek is. De bedrijven 
vonden het al beter dan vorig jaar en de studenten waren wel al beter ingelicht, 
maar het was toch nog steeds niet ideaal. Er kan ook eens worden nagedacht 
over een andere locatie (nu in het vakbondsgebouw), een idee is misschien het 
Pand. Bijkomende opmerkingen: de locatie was niet echt goed aangeduid. 

o Energy & The Future 
Alle bedrijven waren tevreden, Dow Corning had dit dan als compensatie van de 
jobfair gekregen. Een goed idee om over te nemen is om met groene en rode 
kaartjes voor het publiek te werken om zo de mening van het publiek te zien en 
de interactie met het publiek te verbeteren. Naar volgend jaar: er is zeker veel 
potentieel om dit met 5 of 6 bedrijven te doen. Zeker omdat het dit jaar wel een 
succes was, bedrijven zoals Umicore waren ook wel geïnteresseerd. Een groot 
punt van kritiek kwam er op de moderator die niet objectief bleek te zijn.  

 
Sport 

o Bierbowling 
Alles was in orde. Eén iemand heeft moeten overgeven. Willem heeft het ook 
niet echt overleefd. Het was tof, iedereen was zat. Mission accomplished! 

o Paintball 
Allemaal goed verlopen. Iemand mocht na de helft niet meer meedoen, omdat 
hij zijn masker niet ophield buiten de veilige zone.  

 
WEB 

o ThermiLAN 
Qua bezoekers een kleine groei ten opzichte van vorig jaar (90 vs 73). Web had 
gehoopt dat er veel meer mensen aanwezig zouden zijn, daardoor zijn er dus 
minder prijzen weggegeven. De bezoekers waren vrij tevreden, behalve voor de 
competities die steeds later waren dan gepland. Ook zou het handig zijn dat er 
voor de competities iemand verantwoordelijk zou zijn. De mensen die geen 
shifts moeten doen (als ze weggevallen zijn), moeten zeker worden verwittigd. 
De prijzen vooraf aankondigen zou ook zeker nuttig zijn (en de competities 
beter aankondigen/aanduiden). Vorig jaar waren ook een paar hotdogs gegeven 
per persoon op de verschillende avonden, zodat de beloning wat verspreid was 
naar de mensen toe. Iedereen was heel tevreden over de goodiebag en de prijs 
van eten en drank. Misschien zelf portable versies voorzien, om zo de 
competities sneller te kunnen laten gaan. Er was ‘opeens’ een harde schijf vorig 
jaar (om zo de competities te voorzien). De rest van het eten wordt gegeven aan 



de show. De barcodes hebben niet echt veel van nut gehad dit jaar. Het is 
gewoon het idee achter deze barcode dat misschien werkt, maar het systeem 
moet wel nog geoptimaliseerd worden. Tip aan web/ict: zeker alles op 
jaarverslag zetten. 

 

5) Komende activiteiten  
 
Best 

o Regional Meeting BEST 
Donderdag begint de regionale meeting in Bree voor BEST. Daarop volgt de 
tweede ronde van de ingenieurscompetitie. De kar en muziekinstallatie zijn 
hiervoor gereserveerd vanaf vrijdag. 
 

o EBEC Benelux 
Eerste week paasvakantie. 

 
Cultuur 

o Show 
Shiftenlijst: afbraak moet ingevuld worden, oproep naar het praesidium om te 
komen helpen. Gelieve nog zoveel mogelijk reclame te maken, het is nodig! 

o Parkpop 
Alle vergunningen van Stad Gent zijn binnen. Alle laatste dingen komen in orde. 
De shiftenlijst komt normaal deze week online. Er zullen een hele hoop shiften 
zijn. In de paasvakantie zullen er ook shiften zijn om te plakken, mensen die 
leren of thesissen in blauw gelieve hier even tijd voor vrij te maken. Wouter 
moet nog doorgeven welke bedrijven er op de affiche moeten.  Als mensen 
tellertjes hebben, laat iets weten aan cultuur. 

 
Interne 

o Pasen 
Binnen ongeveer twee weken is het pasen. Maandag na paasvakantie wordt dit 
uitgedeeld, aangezien de dinsdag de campagneweek begint. 

 
Pr & Externe 

o  Archiefair 
Dit zal doorgaan op 17 april. Archies hebben een affiche gemaakt. Een achttal 
bedrijven komen spreken en ongeveer vijf bedrijven komen met een stand.  

 
Recruitment 

o Drive & Fun 
Er wordt een nieuwe brief uitgestuurd naar de bedrijven voor Drive & Fun. Dit 
gaat door op 18 april. Er is al één bedrijf sterk geïnteresseerd. 

o Feedback Multi 
Het is 26 maart vanaf 14:00. Multi organiseert dit in VTK Groen. 



 
  

6) Algemeen 
 
Best 

o Opvolger 
Vorige week is de opvolger van BEST voor het VTK praesidium verkozen.  

IAESTE 
o Opvolger 

Max Verhofstede zal de IAESTE opvolger zijn. 
 

7) Varia 
 
Info-moment derdejaars voor werktuigkunde: vanuit Pkarus kwam de vraag om dit te 
doen vanuit VTK en ook voor andere richtingen. Zeker voor volgend jaar. Het is 
waarschijnlijk wel nuttig om hiervoor een contactpersoon te zijn. Afhankelijk van 
richting tot richting als het nodig is of niet. 
 
IAESTE België- Nederland weekend verliep vlot. Goed vergaderd en we hebben veel 
weekends kunnen uitbesteden. 
 
Reispraeses: zeggen dat reispraeses niet de citytrip zelf moet betalen (indien dit een 
probleem zou zijn) maar korting krijgt (bv de helft of een derde betalen). 
 
Mensen zeggen heel snel dat ze te laat gaan zijn op de vergadering. Doe allemaal 
gewoon wat moeite. Geef altijd je reden mee.  
 
Seksenquête zal door persmedewerkers open gezet worden en moet door leden 
ingevuld worden. Het zou best zijn dat het anoniem is. 


