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AANWEZIGEN
Aanwezig: Kelly Voet, Nina Vanschoonlandt, Lins Heivers (verslag), Nazar Cherepanin, Ilja Schoofs, Mariska
Gellaerts, Gilles Panis (plvv Hanne Castermans), Maxim Dockx, Vince Devos, Stéphane Michaux, Tanja De
Clerck, Jante Van Elsen, Armin Demuynck, Flor Vinckx, Stijn Bex (Kaffee)
Afwezig mk: Hanne Castermans, Daan Degrande, Jan De Bie
Afwezig zk: /

1. INTRODUCTIE
Kelly legt uit dat de kernraad bijeengeroepen kan worden in periodes waar de gehele KV moeilijk kan
samenkomen en een efficiënte behandeling van een aantal punten nodig is. In dit geval leek het aangewezen
alle verantwoordelijken samen te roepen voor een evaluatie van de afgelopen weken en een bespreking van
het komende werkingsjaar.

2. ALGEMENE WERKING EN COMMUNICATIE
De afgelopen weken werden regelmatig de beslissingen van het kricoteam genegeerd. Kelly, Nina en Lins
stellen duidelijk dat dat absoluut niet kan. Ze zijn bereid te luisteren naar de bezorgdheden en zullen dan een
bepaalde afweging maken, met alle belangen in het achterhoofd. Individuele leden hebben hier vaak immers
geen zicht op. Ze vragen dan ook respect voor hen en hun functie.
Ook de communicatie tussen de werkgroepen zelf moet beter. Zeker als er gezamenlijke evenementen (24
urenloop bijvoorbeeld) op de planning staan, is het belangrijk om voldoende overleg te plegen.
Om iedereen aan het woord te laten over de algemene werking, houden we een korte rondvraag waarbij ook
de actuele punten worden besproken.








Promcom
De werkgroep signaleert een aantal onduidelijkheden in de communicatie tussen promcom en het
kricoteam i.v.m. de nieuwe huisstijl. Ondertussen is dat echter duidelijk geworden en zijn er afspraken
gemaakt. Wel blijven de korte deadlines regelmatig voor problemen zorgen. De PS zal bijvoorbeeld
niet afgeraken op 29 september en zal bijgevolg uitgesteld worden tot 6 oktober.
Cudi
Tanja vraagt om alle communicatie via haar te laten verlopen zodat het overzicht bewaard wordt.
Verder heeft ze nog een opmerking over de gebrekkige startkassa’s bij de lidkaartenverkoop en de
openingsweek. Nina vindt dit een terechte opmerking waar ze volgende keer rekening mee zal
houden.
Kaffee
Stijn vraagt zich af of de website al af is. Promcom laat weten dat de communicatie via Soraya is
verlopen en het beheer normaal gezien toegang heeft tot de site. Een andere opmerking is de
drankbestelling van de kring. Omdat de drank voor evenementen vaak in het Kaffee wordt geleverd,
moet de kring de bestelling steeds doorgeven aan de beheerders. Zo weten ze hoeveel ze nog moeten
bijbestellen.
Extern
Flor vindt het jammer dat – ondanks de uitdrukkelijke vraag – er niemand is komen opdagen om mee
te helpen op de International Party. Gilles geeft aan dat dat probleem ook nu nog speelt en ook op

openingsweek veel mensen hun shiften niet doen of niet reageren. Extern doet nogmaals een oproep
om zoveel kringers op de International Picknick te krijgen.

3. STEWARDWERKING
Wat de stewardwerking betreft, geeft Stijn aan dat de meeste stewards heel gemotiveerd zijn en zelfs
meerdere keren per week op post zijn. Hij vraagt zich wel af of er misschien geen systeem kan gevonden
worden waarbij de namen gewoon ingevuld worden. Jante repliceert dat dat organisatorisch niet echt haalbaar
is omdat ook de medewerkers op de shiftenlijsten moeten. De kernraad beslist wel om vanaf nu de
shiftenlijsten per twee weken vrij te geven.
De stewardopleiding zal plaatsvinden op 15 oktober. Voorlopig zijn 4 beheerder en Lins al ingeschreven. In de
kernraad zijn er nog een aantal mensen die meewillen: Kelly, Jante, Stéphane, Tanja, Maxim, Gilles, Ilja en Flor.
Flor vraagt zich af of er praktische voordelen aan verbonden zijn. Stijn vertelt dat er na afloop certificaten
worden uitgereikt door de stad Leuven en de politie.
Lins vraagt of er nu nultolerantie geldt voor het tonen van studentenkaarten. Het Kaffee beslist om die regel nu
inderdaad streng te controleren en vraagt dus aan de stewards om niemand meer binnen te laten zonder
studentenkaart. Dit moet wel duidelijk gecommuniceerd worden aan de kringers en medewerkers.

4. EVALUATIE MIDWEEK
Meerdere leden geven aan dat er soms wat frustraties en miscommunicaties plaatsvonden. Een tweede
algemene conclusie is ook dat de kringers te weinig moeite deden om zich te mengen onder de eerstejaars,
ondanks de spreiding tijdens bijvoorbeeld de cantus. De kernraad besluit naar volgend jaar toe aan te bevelen
om de kringers meer te betrekken bij de spelletjes. Het speeddaten had bijvoorbeeld perfect gekund samen
met de kringleden. Ook de kringvoorstelling was niet enthousiast genoeg. De werkgroepverantwoordelijken
nemen deze opmerking mee naar hun werkgroep.
Mariska merkt nog op dat evenementen veel tijd en energie in de organisatie heeft gestoken en het daarom
jammer is dat sommige kringers niet steeds hielpen waar dat gevraagd werd. Probleem daarbij is vaak dat er
sommigen geen werk zien en ze telkens voor specifieke zaken moeten worden aangespoord. Kelly vraagt aan
de verantwoordelijken om dit te bespreken binnen de werkgroep.
Verder maakt team evenementen een positieve balans op: alles is goed verlopen en er waren geen incidenten.

5. 24 URENLOOP
Het thema voor 24 urenloop zal vermoedelijk ‘Politika on the beach’ zijn. Team evenementen werkt aan een
ontwerp voor een stelling met twee verdiepingen die wordt geleverd in samenwerking met andere kringen en
zal betaald worden door een sponsor. Binnen een tweetal weken komen de shiftenlijsten online. De
promocampagne wordt geagendeerd op de KV.

6. CONCLUSIE
Kelly vraagt aan de leden of de kernraad een nuttig initiatief is. De leden reageren positief op de afgelopen
vergadering, mits er een onderscheid gemaakt wordt qua inhoud. De kernraad moet dienen voor zaken die niet
op de KV besproken kunnen worden of niet nuttig zijn daar.

VERSLAG: LINS HEIVERS

