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Afwezig: Lien, Pauwel, Dorien, Floris, Pieter VDB 
 

1) Datum volgende PV en AV 
20 november 2011 
 

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

o Quiz: De meningen over de moeilijkheidsgraad van de vragen zijn verdeeld. Velen 
vonden het wel jammer dat er geen raadselronde was. Ook kwam er behoorlijk 
wat commentaar op de waagstukronde, deze zou namelijk niet goed 
gequoteerd zijn.  

 
Sport 

o  IFT: Sport moest met een voetballer naar het ziekenhuis (sleutelbeenbreuk). We 
hebben 3 bekers gewonnen en zijn slechts 4es geëindigd aangezien we geen 
dames hadden voor veldloop, anders zouden we 2es geworden zijn. Ook waren 
er geen supporters aanwezig. In het vervolg mogen we de trommel, de vlag etc. 
... niet vergeten en moeten er zeker foto’s worden genomen! 

 
Recruitment 

o Panelgesprek niet-technisch ingenieur: Er was slechts 30 man. De bedrijven 
waren tevreden aangezien het publiek interactief was. De opmerking kwam om 
dit event ook voor de bachelorjaren open te stellen. Het zou kunnen helpen met 
de studiekeuze. Er werden geen affiches voor deze activiteit opgehangen. 
Indien dit wel zou gebeuren, dan worden de mensen in Zwijnaarde en de Sterre 
beter bereikt. 

 



5) Komende activiteiten  
 
Cultuur 

o Pokertoernooi: Alles is besteld en de shiftenlijsten zijn al goed ingevuld, er zal nog 
gemaild worden naar alle medewerkers om de laatste shiften in te vullen. De 
activiteit zelf zit nog niet vol.  
 

IAESTE 
o Infomoment: woensdag 9 november is er een infomoment over stages en daarna 

zal er eten voorzien zijn.  
o A-Form : gaat open op 8 november. Dit formulier moet je invullen om kans te 

maken op een buitenlandse stage. 
 
Sport 

o Skiën in Landgraaf: Dit event zal niet meer doorgaan in de eerste semester. Dit 
komt doordat de agenda momenteel volledig vol zit. Dit event zal dus worden 
verplaatst naar de 2e semester. 

 
Recruitment 

o Got-IT: Er zijn momenteel heel weinig inschrijvingen! Het event werd vroeger 
gelegd dan vorig jaar omdat er in deze periode minder deadlines zijn. Dus 
hopelijk zal er meer volk aanwezig zijn dan vorig jaar. Er zal ook geflyerd 
worden.  

o E&TF: Dit event zal niet kunnen doorgaan op de geplande locatie aangezien het 
bezoekerscentrum nog moet worden gebouwd. Recruitment zal op zoek gaan 
naar iets anders (dit is dus niet meer haalbaar in de eerste semester). Er zou 
misschien naar Electrabel worden gegaan. 

o Drive&Fun: Dit is een event voor de 1e master dat zal dienen als inleidend event 
tot de bedrijven. Het zou dan ook lijken op de Recruitment Kick Off. De datum 
ligt nog niet vast: het zou ofwel doorgaan in de eerste week na de paasvakantie 
of nog voor de jobfair.  

o Jobfair: Er zijn nu al 34 bedrijven die zich hebben ingeschreven zonder dat we 
hiervoor reclame hebben gemaakt. Er zal vanaf deze week promotie worden 
gemaakt bij de bedrijven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6) Algemeen 
 
Cultuur 

o Show: Cultuur vraagt om reclame te maken. Er moet zeker gebruik worden 
gemaakt van facebook aangezien dit volgens de statistics het meest populaire 
medium na de Manna is. Events moeten op VTK Gent worden gepost, dan 
krijgen leden melding. 

 
Secretaris 

o Nieuwe telefoon: Een antwoordapparaat zou handig zijn. Secretaris zal hier 
verder voor kijken. 

o Stripbib: idee van Ritchie om de strips te verkopen voor ‘Music For Life’.  
o 2e verdiep blauw: Dit moet nog worden begroot en aangevraagd worden aan de 

faculteit. Secretaris zal nog meer aannemers aanspreken. Dit zal dus sowieso 
voor ten vroegste het 2e semester zijn.  

 
Sport 

o Bram Cornelis voor medewerker. Unaniem goedgekeurd 
 
 

7) Varia 

 
Brecht vroeg zich af waarom de cantoravond niet op site staat? Dit is inderdaad enkel 
een activiteit voor gedoopten dus dit kan een extra stimulans zijn voor de leden om zich 
te laten dopen. 
 
Jonas: Op 17 november zal er misschien een gedooptenactiviteit plaatsvinden. Er zullen 
doopfilmpjes worden bekeken, er zal een gratis vat zijn, ... 
 
 


