KRINGVERGADERING/1
DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014

AANWEZIGEN
Aanwezig: Kelly Voet, Nina Vanschoonlandt, Lins Heivers (verslag), Iris In ’t Ven, Elise Verschaeren, Nazar
Cherepanin, Ilja Schoofs, Gust Buelens, Mariska Gellaerts, Charlotte Vandemoortele, Hanne Castermans, Gilles
Panis, Maxim Dockx, Laurien Breuls, Dries Thierie, Adrien Dooremont, Senne Tiri, Tyra Griffioen, Stijn De
Decker, Vince Devos, Daan Degrande, Stien Gabriëls, Dennis Laveaux, Tijs Fastré, Arno Keuppens, Lander
Govaerts, Armin Demuynck, Sam Kniknie, Flor Vinckx, Tom Brepoels, Stéphane Michaux, Tom Coenen, Stijn Bex
(Kaffee)
Afwezig mk: Tanja De Clerck, Jan De Bie, Jante Van Elsen, Robin De Cubber
Afwezig zk: Jorig Wielockx, Jelle Van Garderen, Sarah Nelissen, Bart Anneessens

1. INTRODUCTIE
Kelly legt uit wat de KV doet en verder maken we enkele afspraken. Als je iets wil zeggen, steek je je hand op
zodat de vergaderingen efficiënt kunnen verlopen. Verder verwachten we van iedereen dat je je
verontschuldigt als je niet kan komen via een reply op de uitnodigingsmail. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als er
stemmingen zijn (zie HR). Het verslag van de vorige vergadering wordt steeds in de drive geplaatst en
toegevoegd als bijlage bij de uitnodiging van de volgende KV.

2. COÖPTATIES
De kringvergadering gaat over tot de stemming van de coöptaties zoals voorgeschreven door het HR. De
desbetreffende personen verlaten voor de stemming het lokaal.







Charlotte Vandemoortele wordt aangenomen als kringlid met 26 stemmen voor, 0 stemmen tegen en
0 onthoudingen.
Ilja Schoofs wordt aangenomen als kringlid met 24 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0
onthoudingen.
Tom Coenen wordt aangenomen als kringlid met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1
onthouding.
Tom Brepoels wordt aangenomen als kringlid met 26 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0
onthoudingen.
Hanne Castermans wordt aangenomen als kringlid met 26 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0
onthoudingen.
Stéphane Michaux wordt aangenomen als kringlid met 26 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0
onthoudingen.

3. COMMUNICATIE: DRIVE EN FACEBOOKPAGINA
Alle kringleden hebben toegang gekregen tot de drive en de werkgroepverantwoordelijken kunnen sinds kort
ook de Facebookpagina bewerken. Lins geeft wat meer uitleg.
Op de drive zullen alle documenten van de kring te vinden zijn: verslagen, shiftenlijsten, foto’s enz. Op die
manier blijft het overzichtelijk en vind je makkelijker documenten terug. Concreet wil dat dus zeggen dat ook
de werkgroepverantwoordelijken die shiftenlijsten maken, die in de drive moeten plaatsen.

De Facebookpagina wordt enkel gebruikt voor infoberichten en het aanmaken van evenementen en de
promotie ervan. Let er dus op dat je niet per ongeluk reacties en foto’s plaats in naam van Politika.

4. NIEUWE WEBSITE
Stéphane geeft uitleg over de nieuwe website en toont het ontwerp. Bedoeling is dat elke verantwoordelijke
ermee zal kunnen werken; meer info daarover volgt nog. Verder lanceert promcom ook het idee om een soort
feed te creëren met een shout-functie om daarna berichten hieruit de selecteren en in de PS te publiceren. Ook
een Twitterfeed behoort tot de mogelijkheden.
Stijn D. merkt op dat het belangrijk is voor onderwijs om een poll-functie te integreren. Volgens Stéphane zou
dat mogelijk zijn op de pagina van onderwijs of bij ‘laatste nieuws’. Promcom vraagt na of het mogelijk is om
een Facebook-poll te integreren in de website.
Hanne stelt voor om meer promotie te maken rond de website, aankondigingen te doen in de aula’s en
eventueel een wedstrijd te houden. Promcom stelt voor om dat eventueel te koppelen aan de stickerwedstrijd
die zij aan het voorbereiden zijn.

5. PS
Stéphane stelt het nieuwe PS-plan voor, waarbij er wordt geopteerd voor een duidings- en infoboekje dat
tweewekelijks verschijnt in plaats van een onaantrekkelijke reclamefolder. De reclame voor evenementen
wordt dan opgenomen in de banner en op de website.
In de nieuwe PS zal er een vaste plaats zijn voor onderwijs en worden ook grote activiteiten en ludieke dingen
aangekondigd.

6. NIEUWE LOGO
Het voorstel dat promcom deed, werd niet goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De RvB wil verschillende
logo’s om te kunnen vergelijken en stelt voor om dit semester een aantal ontwerpen te verzamelen en in het
begin van het tweede semester een lanceringsweek te houden. Het budget voor ontwerpen werd vastgelegd
op 250 euro.
Stijn D. vraagt zich af of er een echte reden is om het logo te veranderen. Stéphane legt uit dat het gaat om een
totale vernieuwing en dat het zal worden geïntegreerd in een gehele nieuwe huisstijl.
Iemand anders merkt op dat het niet de bedoeling kan zijn om de oude truien nog te verkopen als we weten
dat er een nieuw logo op komst is. De KV stelt voor om een lagere prijs te vragen en duidelijk te communiceren
dat we uitverkoop houden.
Verder lijkt het niet mogelijk om de studenten nauw te betrekken in het kiezen van een logo. Dat zou immers
organisatorisch niet haalbaar zijn en de kracht van de lanceringsweek wegnemen. Wat wel kan is een oproep
doen aan onze studenten voor het ontwerp zelf. Promcom zal dit communiceren via de PS.

7. ONTSLAG STIJN DE DECKER
Stijn deelt mee aan de KV dat hij ontslag zal nemen als onderwijsverantwoordelijke. De kringvergadering neemt
hier kennis van en beslist Daan Degrande en Vince Devos aan te stellen tot co-verantwoordelijken onderwijs.
Het ontslag en de daaropvolgende beslissing zullen worden meegedeeld aan de AV en de RvB.

8. GOEDKEURING STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS
Onderwijs overloop de lijst met studentenvertegenwoordigers (zie bijlage) en vraagt de KV om goedkeuring
zoals vereist wordt door het HR. De kringvergadering keurt de lijst unaniem goed.
Aangezien de lijst nog niet volledig is, wordt een nog een oproep gelanceerd voor extra stuvers (vooral voor de
POC Communicatie). Hiervoor publiceert promcom een tekstje in de PS. Verder worden ook de kringers
gevraagd om langs te komen op de Open Onderwijsvergaderingen.

9. DATABASE EN LIDKAARTEN
Kelly legt uit dat de database voor de lidkaarten niet meer werkt en vraag om een oplossing. Er wordt beslist
om voorlopig te werken met een document in de drive waarbij we zowel de lidkaartnummer als de gegevens
noteren. Op die manier kan de cudi de lijst ook raadplegen.
Voor de toekomst moeten we uitkijken naar een heel nieuw systeem of elk jaar nieuwe lidkaarten laten maken
zodat het duidelijk is dat de kaart geldig is.

10. OPENINGSWEEK
Kelly stelt de openingsweek voor aan de KV: er is een nieuwe tent, we hebben sumopakken en we verkopen
drank en snacks. De kringvergadering discussieert over welke snacks we nemen en de prijs ervan maar komt
niet tot een consensus. Er wordt besloten om eerst de financiële kant te bekijken.
Een lid stelt voor om een fotowedstrijd te houden om promotie te maken. De KV gaat akkoord en beslist om
hiervoor twee keer een duoticket voor de OpeningsTD te geven. Flor en Ilja werken het idee verder uit.
Voor de infosessie van de eerstejaars (maandag, 13.30u) moeten we boekjes en/of zakjes van de faculteit
uitdelen. Tyra, Stien, Stéphane en Senne verzamelen in de inkomhal om 13.15u. Achteraf verzorgt Politika de
rondleiding van de eerstejaars, waarvoor de route nog in de kringgroep wordt gepost.

11. JOBBEURS SW ALUMNI
SW Alumni organiseert op 30 september een jobbeurs en vraagt ons om te helpen met de receptie. Op het
evenement zullen enkele werkenden komen spreken. De KV stelt zich vragen bij dit concept en vindt het
interessanter om bedrijven uit te nodigen en standjes te voorzien. Kelly zal communiceren met de voorzitter
van SW Alumni (Maarten Gerard) en hem uitnodigen op de kringvergadering.
In het tweede semester organiseren we samen met SW Alumni nog een jobbeurs die dan specifiek op onze
studenten is gericht. Volgens Stijn is het interessant om hieraan mee te werken omdat we zo eventueel
studenten kunnen aantrekken die we anders moeilijker kunnen bereiken. Het is wel belangrijk dat we dan
genoeg inbreng hebben.

12. MIDWEEK
Mariska overloop de planning voor midweek en alle werkgroepen stellen kort hun spel voor. Verder worden de
shiften opgevuld en wordt er beslist met drankkaarten te werken. Gust wordt aangesteld als ‘de mol’ en Nazar
zal zedenmeester zijn de cantus.
De kringvergadering maakt nog enkele afspraken: er wordt de hele midweek geen sterke drank genuttigd en
iedereen helpt mee poetsen. Er wordt ook gevraagd om zowel tijdens het eten als tijdens de activiteiten en de
cantus de kringers te mengen onder de eerstejaars.

13. REGELS CUDI
Naar aanleiding van enkele onregelmatigheden tijdens de herexamenperiode, worden de regels voor het
gebruik van de cudi nog eens overlopen: je ruimt na gebruik alles op en je bewaart de stilte (zeker tijdens
examens). Drank en eten zijn toegestaan, maar er wordt geen alcohol gedronken in de lokalen van de faculteit.
Verder is het geenszins de bedoeling om tot ’s nachts daar te studeren.
De cudibabes benadrukken verder dat je zeker mag langskomen in de cudi maar je dan ook wel moet helpen op
drukke momenten.
Bovenstaande afspraken gelden trouwens ook voor het secri en de kitchenette.

14. STEWARDEN
Stijn Bex komt de nieuwe fakbarcode voorstellen en geeft meer uitleg over de stewardwerking (zie bijlage). Om
de strengere regels te compenseren, beslist het Kaffee om het aantal bonnetjes te verhogen tot resp. 6, 6 en 8.
De beheerders vragen uitdrukkelijk om je verantwoordelijkheid op te nemen tijdens het stewarden.

15. WERKGROEPEN OVERLOPEN
Elke werkgroep overloopt de plannen voor het komende semester/werkingsjaar.






















Sociaal
Werkgroep sociaal wil graag live optredens organiseren op de campus en vraagt aan extern en
diversiteit & sociale voorzieningen of ze willen meewerken. Hiervoor zoeken ze trouwens nog bands.
Lins merkt op dat de vergunningen zeker heel goed op voorhand moeten aangevraagd worden. Ook
op de agenda staan verder o.a. een Fifa-toernooi, een blind-date en een tv-programma bezoeken.
Promcom
Aangezien de PS tweewekelijks wordt, zullen de evenementen aangekondigd worden via de website
en de banner. Om de PS uit te delen stelt de werkgroep een shiftenlijst op tegen de volgende KV.
Promcom wil ook nog een infosessie voor de website organiseren en gaat op zoek naar een nieuw
logo.
Extern
Deze week vinden de Orientation Days plaats waarbij er activiteiten worden georganiseerd voor de
internationale studenten.
Feestjes
De werkgroep deelt mee dat Konrad stop als feestverantwoordelijke. De KV beslist om Jan en Armin
aan te stellen tot co-verantwoordelijken en het ontslag mee te delen aan de AV en de RvB.
Diversiteit en sociale voorzieningen
De werkgroep wil de tweedehandsboekenverkoop heropwaarden en werkt tegen de volgende
vergadering een concreet plan uit met richtlijnen voor de secrimedewerkers. Verder willen ze inzetten
op goede doelen en inspelen op de actualiteit.
Sport
Sport werkt aan een plan om meer lopers te vinden voor de 24 urenloop en werkt ook aan promotie
voor de skireis.
Evenementen
Mariska legt uit dat op de 24 urenloop er meer nevencompetities zullen zijn en dit interessant is voor
ons. Want de loopstand betreft, stelt de werkgroep voor om iets te sjorren. De KV heeft hier echter
bedenkingen bij: een gesjorde constructie is niet zo efficiënt en ook het houden vinden (en vervoerd
krijgen) is niet vanzelfsprekend.
Cultuur
Er worden 6 maandagavondfilms voorzien voor het eerste semester; de kring wordt opgeroepen om
hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Andere activiteiten van cultuur zijn een filmmarathon en een
ladiesnight (boysnight volgt in tweede semester). Voor de cultuurreis zijn er al enkele voorstellen:
Boedapest, Kroatië of Bratislava. Tips zijn nog welkom!
Onderwijs
Stijn stelt voor om de OOV te versterken, ze meer inhoud te geven en er meer promotie rond te
maken om meer studenten te bereiken. Ook de studentenvertegenwoordiging moet versterkt worden.
Onderwijs stelt daarom voor om een pull te laten maken voor stuvers en vormingen te geven. Verder
wordt er binnen onderwijs iemand verantwoordelijk gemaakt voor de communicatie om zo de
studenten beter te informeren. De PAL-werking wordt eveneens verdergezet. Momenteel wordt de
feedback van vorig jaar verwerkt om zo verbeteringen aan te brengen. Inhoudelijk zal onderwijs zich
bezighouden met het toetsbeleid.
Jaren
De eerste jarenactiviteit zal plaatsvinden op maandag 29 september, de peter- en meteravond op 6
oktober. Jaren zoekt nog een andere activiteit voor de eerstebachdag; gaan schaatsen is immers
redelijk duur. Ideeën zijn welkom.
Cudi
Hulp is altijd welkom. De openingsuren worden tijdens de openingsweek bekendgemaakt.

16. VARIA
Er zijn stickers met het kringlied op. Plak ze massaal in je codex!

17. BIJLAGEN




Lijst studentenvertegenwoordigers
Afspraken stewards
Verslag kernraad 24 september 2014

VERSLAG: LINS HEIVERS

