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1) Datum volgende PV en AV 
Zondag 26 februari 2012 
 

2) Mededeling van de voorzitter  
Lokalen zijn weer ongelofelijk smerig! Hou ze proper aub! 
 

3) Regels en afspraken 
 

4) Voorbije activiteiten 
 
IAESTE 

o Annual Conference: Dit jaar was er een record aan stageaanvragen. Er zijn in 
totaal met 48 landen 115 stages uitgewisseld. 

 
Sport 

o Skireis: Het was leuk, maar het kan beter. Er moet worden uitgekeken naar 
andere skiverenigingen. Er was vooral commentaar op de interne communicatie 
tussen de monitoren. In het vervolg moet er ook worden onderhandeld over de 
prijzen. Vorig jaar was er een idee om op te komen met alle 
studentenverenigingen tegen de skiverenigingen, er zou moeten worden 
geprobeerd om dit idee opnieuw leven in te blazen.  Iedereen die foto’s heeft 
getrokken mag deze doorsturen naar het VTK!  

 

5) Komende activiteiten  
 
Cultuur 

o Comedeynight: De artiesten zijn geboekt en de kaarten zijn besteld. Enkel de 
facturatie van de zaal moet nog gebeuren (de vertraging ligt bij De Centrale). 
Opmerking: Dit jaar val de comedynight op dezelfde avond van de FK-cantus 
voor het praesidium. 



Sport 
o Karting 2: Alles is geregeld en de inschrijvingen komen binnenkort online. 

 
Recruitment 

o Jobfair: Er zijn reeds 77 bedrijven die zich hebben ingeschreven en er zijn dit jaar 
meer presentaties en advertenties verkocht. De presentaties gaan niet meer ‘s 
ochtends door maar in de namiddag tijdens de fair zelf. Dit jaar is het ontbijt 
vervangen door meer broodjes. Ook zal er geen receptie zijn, dit zou namelijk te 
duur uitvallen. De shiftenlijst komt binnenkort online. 

o Solli-2-daagse: Er hebben zich toch al 6 bedrijven aangeboden. Ook de locatie ligt 
vast. 

o E&TF: Al 2 bedrijven die zeker zijn en 2 bedrijven die twijfelen. De bio-ingenieurs 
laten niets van zich horen. Er zal hier deze week nog voor worden gekeken.  

o Archiefair: Nieuw concept: eerst korte presentaties van bedrijven zelf. Indien 
mogelijk zou er meer  geld voor deze activiteit moeten worden voorzien. De 
datum van dit event wordt verplaatst na  de paasvakantie. 

o Drive&fun: Geen veranderingen te melden. Event gaat nog steeds door zoals 
gepland. 
 
 

6) Algemeen 
 
Cursus 

o Nieuwe medewerkers: Gilles Van Remoortel en  Stefanie Leysen: Goedgekeurd 
 
Penning 

o Koffiemachine: Ze werkt (af en toe). Het gebeurt vaak dat ze geen geld meer 
aanvaardt. Wanneer alles in orde is kan Interne op facebook reclame maken. 

o Nieuwe medewerker: Gijs Hompes: Goedgekeurd 
 
Praeses 

o Verkiezingscommissie: Wout, Lies, Yumi, Pieter, Alexander, Pauwel & Thomas 
o Close The Books: Lien, Wouter, Wout & Lucie 
o Fotocamera: Is kapot! Pieter zal hier deze week voor kijken.  
o Champagneweekend: Er is nog plaats dus alle 4 de dates mogen mee. 

 
Web 

o Lol-toernooi: Dit zal doorgaan in combinatie met de LAN-party. 
 
 

7) Varia 
 


