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Afwezig: Alexander, Bob, Yumi 
 
Te laat zonder verwittigen: Lucie (€5) 
 

1) Datum volgende PV en AV 
16 oktober 2011 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 
3) Regels en afspraken 
 
4) Voorbije activiteiten 
 
Feest 

o Openingsgoliarde: Er bleek een probleem te zijn met de scantool: deze telde 
plotseling af in plaats van op. Dit probleem werd echter niet veel later opgelost.  

o Openingsfuif: Er waren geen problemen. Er kon nog 100 extra man komen 
waardoor we iets boven de begroting zullen zitten. Ook is er gigantisch veel 
witte wijn verkocht. In het vervolg hebben we meer mensen nodig voor 
opkuisshift. Eén van de ideeën voor de opkuis is om iedereen van het praesidium 
te laten blijven en te laten helpen (of het praesidium opsplitsen over 
verschillende fuiven). Ook was er voor sommige shiften te weinig hulp. Feest 
vroeg op het einde nog aan vrienden buiten VTK om te komen helpen in ruil 
voor bonnetjes. Dit zou in de toekomst moeten worden voorkomen. Normaal 
gezien zijn er geen problemen om de laatste shift in te vullen. Het zal in de 
toekomst nog altijd aan de medewerkers worden gevraagd om mee te helpen. 
Aangezien er ook redelijk weinig eerstejaars aanwezig bleken te zijn, is het 
misschien een idee om de openingsfuif later in het jaar te leggen (bv week 4).  
Dan zijn er ook schachten om shiften in te vullen.  

 
 
 



Interne 
o Bach Launch: Volgens enkele praesidiumleden werd er te weinig verwacht van de 

eerstejaars. Zo werd er bijvoorbeeld niet verwacht dat ze zouden helpen bij de 
opkuis, terwijl dit wel zou mogen. Een paar jaar terug moesten de eerstejaars 
bijvoorbeeld zelf hun kamer opruimen. 

o Onthaaldag: Een groot deel van de groep verdween bij het cursuskot om hun 
cursussen te kopen vooraleer ze bij secretaris waren (en dus lid konden worden). 
Na cursus had niemand nog zin om verder te doen met het stadsspel. 

o Onthaalontbijt: geen opmerkingen 
o PeMe-avond: Spel bij verdeling was te moeilijk. Het was te luidruchtig en 

bijgevolg niet zo leuk. Iedereen wou dan ook zo snel mogelijk naar buiten  om 
aan hun bak bier te beginnen. 

 
 

5) Komende activiteiten  
 
Cultuur 

o De Laatste Show:  Alles is geregeld. Er is plaats voor 32 personen en er zijn nog 
maar 14 mensen ingeschreven.  

o Tangolessen: De lessen zitten nog maar voor de helft vol! Er worden meer 
inschrijvingen verwacht eens er affiches hangen. 

 
Recruitment 

o Kick-off: Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
o  CV-schrijven: Dit is een infoavond voor alle masterstudenten! Ook hier is reclame 

maken de boodschap! Vorig jaar waren er maar 92 CV’s  ingestuurd. P&G vond 
dit te weinig! Er gaat een rumoer de ronde dat de CV’s van P&G niet 
noodzakelijk de CV’s zijn die andere bedrijven willen zien. Recruitment is 
hiermee totaal niet akkoord is. Dit infomoment valt helaas samen met 
doopvergadering.  

o Event energy and the future: Dit event gaat door in Oostende in de Energy-box. 
Dit event is in samenwerking met het VLK en gaat door op 21 november. Het 
belooft interessant te worden!  

o Got-it: Zal dit jaar doorgaan op 7 november. Het zal hetzelfde concept als vorig 
jaar: het huis van de toekomst. Dit evenement viel vorig jaar niet in de smaak 
maar bij gebrek aan alternatieven is het dit jaar hetzelfde concept. Vorig jaar 
viel dit event te laat, daarom werd het dit jaar een maand vroeger gelegd. Dit is 
een evenement enkel voor de computerwetenschappen en  de elektrotechniek. 

o Panelgesprek niet-technisch ingenieur: Gaat door op 25 oktober in auditorium K. 
Achteraf is er een receptie voorzien. 

 
 
 



Feest 
o Doop: Dit jaar begint de voordoop op de derde dinsdag van het jaar ( 11 oktober) 

aangezien een groot deel van de gedoopten woensdag naar beiaardcantus zal 
willen gaan. De doop zal zijn zoals gewoonlijk. Hopelijk zullen de schachten 
minder kosten dan vorig jaar. Om dit in de hand te werken zou er gewerkt 
worden met een maximaal terugverdienbedrag per schacht (75 euro per 
schacht?).  

o Beiaardcantus: Dit is een cantus georganiseerd door het FK op het Sint-
Baafsplein. De liederen zullen worden begeleid met een beiaard. VTK heeft een 
20 tal kaarten voor zijn gedoopte leden. Inschrijvingen zullen donderdag 
omstreeks 18 uur opengaan.  
 
 

6) Algemeen 
 
Feest 

o Lint voor in de Porter House: Elke club die in de Porter House zit, heeft een lint 
hangen in het café. Secretaris zal hiervoor kijken. Ook het cantorlint moet nog 
een schild krijgen. 

o Archief voor affiches: De vraag kwam of er een archief is voor oude affiches. Dit 
bestaat en is de verantwoordelijkheid van de secretaris.  

 
Vice 

o Medewerkers: De voorgestelde medewerkers werden goedgekeurd. 
 

7) Varia 
 
Dorien vroeg hoe het stond met de photoshopcursussen? Web had nog geen antwoord 
gekregen van de assistenten. 
 
Brecht vindt het jammer dat er zo weinig eerstejaars zijn ingeschreven voor de 
openingscantus. De vraag werd gesteld of we meer mensen zouden toelaten. Het moet 
echter wel voor iedereen plezant blijven: als de (eerstejaars)schachten op de grond 
moeten zitten vinden ze het misschien niet meer leuk en blijven ze weg? Er zal een lijst 
worden klaargelegd met de namen van de eerstejaars, enkel zij mogen dan nog binnen. 
 
 
 


