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1) Datum volgende PV en AV 
 
PV 5: zondag 25 oktober om 20:30  
 

2) Mededeling van de voorzitter  
 

3) Regels en afspraken 
 
4) Komende activiteiten  
 
Sport 
•kick-off 
 
Donderdag 1 oktober gaat de Sport Kick-Off door op het Sint-Pietersplein. De 
shiftenlijst is beschikbaar op internet. Gelieve allemaal eens naar deze shiftenlijst te 
gaan kijken en wat shiftjes in te vullen. OP de Sport Kick-Off zullen de lidkaarten 
gescand worden, om te zien welke mensen aangetrokken worden door dit soort 
activiteit. Sport zou graag de actioncamera gebruiken en deze beelden dan de eerste 
uurtjes op de tv in de hal vertonen om zo wat volk naar de kick-off te trekken. 
Op de kick-off komt ook een bar te staan en Red Bull komt al een uurtje drankjes 
uitdelen. 
 
 
 
 



•Paintball 
Paintball gaat door op 14 oktober. Er zijn 50 plaatsen. De prijs bedraagt 15 euro voor 
leden en 25 euro voor niet-leden. 
 
Recruitment 
•  kick-off 
De Recruitment Kick-Off gaat door op 29 september, het meeste is al geregeld, maar er 
zijn nog weinig inschrijvingen. Al de laatstejaar praesidiumleden die nog niet 
ingeschreven zijn, worden opgeroepen om zich in te schrijven. Het oogt beter voor de 
bedrijven als er genoeg volk aanwezig is. Je cv moet upgeload worden, maar dit mag 
geen terughouding zijn, nadien kan je nog steeds je cv aanpassen. 
 
• infoavond cv schrijven 
De infoavond cv schrijven gaat door op 5 oktober, deze wordt gegeven door P&G.Hier 
wordt er uitleg gegeven over hoe je het best je cv opstelt, de do’s en don’ts enz... Dit is 
niet enkel voor laatstejaars, voorlaatste jaars zijn ook welkom en er komen soms zelfs 
3e jaars. 
 
•feedback sessie cv schrijven 
De feedback sessie van cv schrijven valt 2 weken  na de infoavond cv schrijven. 
 
BEST 
• Board Autumn Meeting 
De Board Autumn Meeting gaat deze week door. De internationale board van BEST is 
hier. Ze blijven hier slapen, overdag vergaderen ze in de therminal, woensdag en 
donderdag vergaderen ze in VTK Groen. 
 
• Cultural Exchange 
Volgende week gaat BEST met een 7-tal mensen naar Roemenië, dit is gewoon een 
uitwisseling. Indien je nog meewil, laat het nog weten, er zijn nog 5 plaatsen vrij. 

 
Feest 
•Doop 
Feest doet een oproep naar gedoopten. Aangezien Feest enkel nog maar de doop 
meegemaakt heeft als schacht en nog niet de andere zijde, zoeken zij dus meer ervaren 
mensen. Er volgt later ook nog een doopvergadering. 
 
•Openingscantus 
Woensdag 30 oktober gaat de openingscantus door om 20:30 in de Twieoo.  
 
 

 
 



•Galabal 
Zoals iedereen weet is er een probleem met de datum van het galabal. De gekozen 
datum valt samen met Dies Natalis. De enige overige opties zijn deze datum (19 maart) 
of de week na de paasvakantie. De week na de paasvakantie is een te grote drempel 
voor iedereen. 
Voorstel: de donderdag van Dies Natalis doen, dit valt dan wel samen met de Dies 
Natalisfuif, maar zoveel mensen gaan daar nu niet naar toe. Voor ereleden (en het 
galabal is ook wel een activiteit voor ereleden) is de donderdagavond echter geen 
optie.  
Ander voorstel: Het galabal de 2e week van het 2e semester leggen en de lentefuif later 
in het semester leggen. Feest kijkt als dit mogelijk is om op dat moment de Salons 
Mantovani te reserveren. Dan kan de lentefuif bv de week voor de paasvakantie 
doorgaan. Als het galabal zo vroeg in het 2e semester valt, dan moet sowieso al veel 
reclame gemaakt worden in het 1e semester, maar dat was Feest al van plan. Feest kijkt 
als het galabal bv de 4e week van het semester kan en of de Vooruit nog beschikbaar is 
2 weken voor de paasvakantie.  
Er is ook een voorstel van Red Bull om een cocktailstandje te voorzien op het galabal. 
Zij voorzien koelers en drank en dan kan VTK nog steeds kiezen welke prijs het vraagt. 

 
Cultuur 
•Danslessen 
De inschrijvingen van de salsalessen openen dinsdag. Er moet per koppel ingeschreven 
worden, deze salsa lessen gaan elke dinsdag door vanaf 13 oktober. 
 
FriS 
•Onderwijsevaluaties 
In oktober beginnen de onderwijsevaluaties, dit is nog niet voor het eerstejaar, dus een 
standje in de hal is waarschijnlijk geen goed idee. Misschien kan er een standje 
opgesteld worden aan auditorium N, daardoor kunnen veel tweedejaars aangetrokken 
worden. 
  
IAESTE 
•Away Day 
Doordat er werken in de hal van de plateau doorgaan vanaf 8 oktober is de hal niet 
beschikbaar voor de away day die op 14 oktober gepland was. Waarschijnlijk zal deze 
Away Day dus van locatie veranderen of zal er een nieuwe datum gezocht worden. 



5) Voorbije activiteiten  
 
Interne 
• Onthaaldag 
De onthaaldag is goed verlopen, Interne is blij dat het praesidium hielp bij het 
stadsspel.  
 
• peter- en meteravond 
De peter- en meteravond verliep redelijk chaotisch. Er waren teveel peters en meters in 
vergelijking met petekindjes en daardoor hadden niet alle peters en meters petekindjes 
krijgen. Er waren maar 45 eerstejaars aanwezig.  
 
Feest 
• Openingsfuif 
Een kneukeltje voor feest, de openingsfuif was echt geslaagd. De security was wel wat 
hardhandig, maar Feest zal dit in rekening houden voor de volgende openingsfuif. Er 
was volgens de Vooruit ongeveer 1100 man tegelijkertijd binnen. 
 
• Café Plateau 
Er waren geen klachten van de huisbaas of de decaan. Alles verliep vlot.  
 
Cultuur 
• Milk Inc. 
Jammer genoeg was het niet volzet, er was slecht 35 man mee. Cultuur heeft wel nog 8 
kaarten kunnen verkopen, waaronder 1 aan de buschauffeur. Er waren dus nog 7 
kaarten over, maar er zijn redelijk veel niet-leden meegegaan, waardoor er een beperkt 
begrotingstekort zal zijn. 
De activiteit was zeker en vast geslaagd.  
 
Cursus 
• Verkoop 
De verkoop verloopt vlot, de Guidogidsen zijn wel op. Cursus zal er nog een 50-tal 
bijbestellen.  
 
Secretaris 
• Inschrijvingen hal 
De inschrijvingen in de hal verliepen zeker geslaagd. We hebben al 1631 leden. 



6) Algemeen 
Vice 
• polo’s en extra truien 
Er is een offerte ingediend voor de polo’s. Deze zullen beschikbaar zijn in Blauw deze 
week om te passen. Na discussie over het kleur van de polo’s ging er een stemming 
door tussen donkerblauw of zwart. Aangezien er nog discussie over is, wordt er een 
doodle opgesteld. 
 
• medewerkers 
Goed te keuren medewerkers: 
• Interne 
 Tom Clauwaert 
 Christophe Van de Maele 
 
• IAESTE 
 Michaël Kerkhofs 
 Lies Gunst 
 Bart De Smedt 
 Steven Peetermans 
 Sara Peeters 
 Jeroen Van Cleemput 
 Olivier Willekens 
 
•Sport 

Manon Sikkema 
 

• Cultuur 
Elien Haccuria 
Ellen Haccuria 
Fleur De Kimpe 
 

• Feest 
Inge Cleemput 
Ruben Holsbeke 
Matthias Timmermans 
Dries Vandenbrande 
Jonathan De Graef 
Koen Vynckier 
Alexander Versyck 

 
• Pers 

Bart De Smedt 
 



• Cursus 
Jeroen De Ridder 

 
Maarten Houbraeken schrappen van Feest en toevoegen bij ICT. 
 
Medewerkers werden anoniem goedgekeurd 
 
•infomoment Medewerkers 
Aangezien het altijd de gewoonte is dat er een infomoment is, gaat dit dit jaar door op 
6 oktober om 18:00. Hier wordt ook nog een mail voor gestuurd, zorg dat er van elk 
postje 1 persoon aanwezig is. 
 
• VTK op facebook 
Arne heeft de rechten van de VTK facebookgroep doorgekregen gekregen. Iedereen 
van het praesidium zal admin rechten krijgen. Het is de bedoeling dat we dan allemaal 
mensen uitnodigen om naar activiteiten te komen. Belangrijke activiteiten kunnen dus 
als event gecreeërd worden op facebook. 
 
• 175 jaar ingenieursopleiding 
Volgend jaar bestaat de ingenieursopleiding 175 jaar. De universiteit organiseert hier 
redelijk wat rond en wij kunnen hier aan deelnemen. Bedenk dus allemaal al leuke 
ideeën en mensen die volgend jaar waarschijnlijk nog steeds in het praesidium gaan 
zitten, keep this in mind. AIG werkt hier ook aan mee. (Dit is de vereniging voor 
alumni’s van ingenieursstudenten) 
 
• Firnale 
De firnale is een event voor de afgestudeerden. Dit is een week waar er een etentje 
doorgaat, een bowling van AIG, een cantus en de afgestudeerden  krijgen een 
afscheidscadeautje. Elk jaar wordt dit georganiseerd door een aantal laatstejaars, hier 
is wel steeds het probleem dat de zaal te laat vastgelegd wordt. Dus nu een oproep aan 
praesidiumleden die in het laatstejaar zitten die hier aan willen meehelpen. In het 
eerste semester hoeft enkel nog maar de zaal vast gelegd te worden. Vorig jaar was dit 
het Boerenhof. 
vrijwilligers: Dieter, Killian, Jens en Stefaan.   
 
• Cross Campus Session 
Midden september had VTK Gent een meeting met Bain, samen met VTK Leuven en 
Economica Leuven, om onze kringen wat te vergelijken. Hieruit bleek dat we niet enkel 
de beste in Gent zijn, maar ook de beste in heel België. 
Een punt waar we zeker nog moeten aan werken is het galabal. Van deze vergadering 
wordt ook nog een verslag opgesteld en doorgemaild. 
Op gebied van alumni scoorde Economica Leuven ook wel beter. 
  
• Halftime 



Halftime is het zelfde als de firnale, maar is voor de 3e jaarsstudenten. Dit wordt 
georganiseerd voor en door 3e jaars. Hier moeten enkele mensen van het praesidium op 
toezien, vooral op het omgaan met geld. De activiteiten die meestal georganiseerd 
worden zijn bowling, etentje, cantus, lasershooting,... 
Vrijwilligers: Yumi, Anke, Arne  
Belangrijk is dat de data hiervan al vastgelegd worden, dit zodat deze data voor 1 
december aan AIG kunnen worden doorgegeven. Dan legt AIG zijn algemene 
vergadering op dezelfde dag, zodat er genoeg AIG mensen hierop aanwezig kunnen 
zijn. 
 
 • AIG 
AIG doet jaarlijks een goliarde, meestal geven ze dan een gratis vat. Een 
streekbierengoliarde vonden ze ook een leuk concept, aangezien er wel wat 
afgestudeerden hier naartoe zouden komen. AIG hoeft zelf geen banner, feest is 
volledige bewegingsvrijheid voor de rest van de goliarde. 
Misschien moet Feest een samen zitten met de VGK, aangezien ’t Parlement ook het 
stamcafé van het VGK is, zodat ze wat kunnen vergelijken. 
 

7) Varia 
 
Lienert: Is er morgen tussen 9 en 12 iemand in Blauw aangezien er een bestelling vn 
blikjes van de automaat toekomt. Iemand zou dus even moeten helpen verhuizen. VTK 
Pi is open van 10 tot 1, dus zij kunnen eventueel helpen verhuizen. 
Lienert: Er moet ook nog praesidiumfoto getrokken worden. 
Na de vergadering wordt deze gemaakt 
 
Bruno: als je weet dat je je laatste shift niet gaat op een activiteit halen, zet je dan op 
een vroegere shift 
Feest: op lentefuif komt er ook een beter systeem voor medewerkers voor bonnetjes 
 
 
Steven: vorige jaren zat Penning altijd in de financiële commissie van faculteit. Dit gaat 
1 keer door per semester. Penning zal hier dit jaar terug in zetelen. 
 
 Wout: Het praesidium wordt opgeroepen om de kaarten van de openingsfuif na de 
vergadering in Blauw af te rekenen. 
 
Lucie: nu dinsdag 29 september is het openingscantus van de bio-ingenieurs. Het zou 
leuk zijn als we met een aantal van het praesidium hier naartoe zouden kunnen gaan, 
aangezien heel veel bio-ingenieurs op onze openingsfuif waren, terwijl de bio-
ingenieurs op dat moment ook openingsfuif hadden. 
 
 Bruno: kneukeltje voor Stefaan, want hij heeft in onze naam meegedaan aan de Barco 



Boekentorenrun op de student kick-off en haalde de 6de plaats.  
 
Herinnering voor mensen die meegaan naar Spee.  


