KRINGVERGADERING/2
DINSDAG 30 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, Daan
Degrande, Stien Gabriëls, Tijs Fastré, Arno Keuppens, Lander Govaerts, Sam Kniknie, Tom Brepoels, Stéphane
Michaux, Tom Coenen, Laura Jame, Tanja De Clerck, Jan De Bie, Jante Van Elsen, Robin De Cubber, Sarah
Nelissen, Stijn Bex en Soraya Driessen (Kaffee), Nick Vandenbussche (studenteninspecteur – uitgenodigd)
Afwezig mk: Dennis Laveaux, Flor Vinckx, Jorig Wielockx
Afwezig zk: Jelle Van Garderen, Bart Anneessens, Vince Devos, Armin Demuynck

1. EVALUATIE JARENACTIVITEIT
Maxim vertelt dat er op de eerste jarenactiviteit zo’n 45 aanwezigen waren en dat alles goed is verlopen.
Achteraf werd er nog nagepraat en er staan nu al 52 eerstejaars op de mailinglist. Vorige vrijdag is Politika ook
met een groep eerstejaars naar de Alma geweest. Die activiteit wordt nu uitgebreid en wekelijks herhaald.
Verder komt de peter- en meteravond er nog aan en binnenkort een fakbartocht.
Tot slot deelt Maxim nog mee dat hij woensdag zijn standby-test zal afleggen en dus binnenkort deel zal
uitmaken van het Kaffee-beheerdersteam. Hij benadrukt daarbij dat er voor de kringwerking niks zal
veranderen.

2. EXTERN
Extern heeft al twee vergaderingen achter de rug, waaronder de Commissie Internationalisering (IBEL). In de
IBEL werd gevraagd aan extern om opnieuw een infosessie te organiseren voor de erasmusstudenten, maar het
is niet duidelijk of dat vorig jaar gedaan werd door extern of onderwijs. De krico stelt voor dat beide
werkgroepen dat punt samen nog bespreken. Een andere opmerking van de faculteit betreft het feit dat
internationale studenten niet enkel elkaar willen leren kennen maar ook Vlaamse studenten. De werkgroep
doet dan ook een oproep om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de International Picknick (10 oktober).

3. STEWARDS EN SAMENWERKING POLITIE
Nick licht toe dat de kritische fakbarevaluatie voor Politika Kaffee is afgerond en voor onze fakbar zeer positief
is. De werking loopt dit jaar heel goed: de stewards zijn gemotiveerd en zetten zich actief in aan de straatkant.
Hij moedigt iedereen aan om zeker zo verder te doen. Elke keer er een probleem is, wordt er immers
nagekeken of de stewards hun werk goed deden. Verder is het belangrijk dat er blijft gehamerd worden op de
studentenkaarten: geen studentenkaart, geen toegang.
Wat de reportage van Telefacts betreft, heeft de politie zijn best gedaan om de cameraploeg niet de
sensationele beelden te bieden waarnaar ze op zoek waren. Dat is ook de reden waarom de politie meewerkte
met de reportage: om mee het gebeuren te kunnen sturen. Iemand vraagt zich af of filmen met verborgen
camera’s toegelaten is. Nick legt uit dat er gefilmd mag worden maar dat de personen daar achteraf van op de
hoogte moeten worden gebracht en dan eventueel kunnen weigeren om in beeld te komen. Politika Kaffee en
HdR hebben daarom het rectoraat gecontacteerd, die op hun beurt contact hebben opgenomen met
Medialaan.

Verder geeft Nick nog een woordje uitleg over de werking van de politie. Er zijn twee soorten ploegen op pad ’s
nachts: interventieploegen en overlastteams. Interventieploegen reageren op alle telefoonoproepen en
kunnen daarom niet steeds stoppen. De overlastteams houden zich wel vooral bezig met fakbars en feestjes.,
waarbij ze regelmatig ook in burger langskomen om de situatie in het oog te houden en in te grijpen waar
nodig. Om die reden kan het soms langer duren dat de politie kan langskomen. Hij benadrukt daarbij dat het
desondanks belangrijk is om als steward nooit fysiek tussenbeide te komen.
Tot slot doet de studenteninspecteur nog een oproep voor de stewardopleiding die plaatsvindt op 15 oktober.

4. KAFFEE
Stijn bedankt de kring voor de goede stewardshiften. Het Kaffee vraagt wel om, als je geen tapper of AV bent,
niet achter de toog te komen of zelf water van de kraan te nemen om misverstanden te vermijden.
Lander merkt op dat hij zondag speciaal tot 3u is gebleven om te stewarden maar dat plots niet meer nodig
bleek. Stijn legt uit dat het niet altijd evident is om dat op voorhand te zeggen maar ze er rekening mee zullen
proberen houden.
Wat de stewardopleiding betreft, zijn er nog een aantal bijkomende kandidaten: Gust, Sam, Jan, Charlotte,
Arno, Tom C en Robin. Stijn geeft door dat we met 21 zullen zijn.

5. EVALUATIE OPENINGSWEEK
Financieel gezien hebben we met de openingsweek op de campus zo’n 100 euro winst gemaakt. Voor de
massaverkoop is er nog niet echt een zicht op de winst aangezien alle facturen nog betaald moeten worden.
Tanja merkt daarbij nog op dat het jammer is dat de ochtendshifters niet op tijd waren om boeken naar
beneden te halen. Ook Gilles en Laurien benadrukken dat sommigen niet kwamen opdagen en anderen dan
weer niks aan het doen waren terwijl er nog shiften openstonden.
Op de OpeningsTD is alles goed verlopen maar was de opkomst eerder mager. De winst bedraagt om en bij de
110 euro. Een opmerking vanuit de KV is het feit dat er te weinig voorzien was om te plakken: er was geen lijm
en geen borstel. Er word afgesproken om daar in te toekomst op te letten en om grotere, meer opvallende
posters te nemen.

6. EVALUATIE MAANDAGAVONDFILM
Hanne vertelt dat alles goed is verlopen en ook de opkomst goed was. Velen zagen het uitgebreide snack- en
drankenaanbod als positief.
Verder deelt ze nog mee dat ESN heeft voorgesteld om samen te werken rond de filmavonden om zo meer
internationale studenten te betrekken. De KV is van mening dat we hiermee de functie van extern ondergraven
en het dus beter is om met hen samen te werken. Beide werkgroepen bespreken hoe ze dat het beste
aanpakken.

7. EVALUATIE INFOSESSIES ONDERWIJS
De PAL-infosessie voor eerstejaars is goed verlopen. Momenteel zijn er al zo’n 50-tal ingeschrevenen en ook al
20 begeleiders. De infosessie voor de stuvers liep ook zoals gepland, al waren er minder proffen dan verwacht.
Desondanks zijn er nog steeds studentenvertegenwoordigers nodig voor de POC’s. Stien wil eventueel wel in de
POC Sociologie. Sam stelt voor om de OOV’s altijd goed aan te kondigen.

8. PS
Promcom is momenteel bezig met verslagjes te maken van de afgelopen evenementen om in de PS te
publiceren en er wordt ook aan elke werkgroep gevraagd om tekstjes in te leveren. Het is voor de KV echter
niet helemaal duidelijk wat er nu net verwacht wordt. Stéphane legt uit dat het niet de bedoeling is om
activiteiten aan te kondigen (dat gebeurt via de omslagfoto) maar dat de PS op zoek is naar meer algemene
informatie. Eventueel kan er wel een klein overzichtje voorzien worden met de planning van de komende twee

weken. De krico stelt voor dat promcom nog eens overlegt en beslist wat nu precies het concept wordt, wat er
verwacht wordt van de kring en wat de exacte timing zal zijn.

9. UPDATE WERKGROEPEN

















Cultuur
De cultuurreis zal hoogstwaarschijnlijk naar Boedapest gaan.
Sociaal
De Upperdare-avond zal plaatsvinden op 16 oktober, maar Ilja legt uit dat er nog geen lokaal werd
gevonden aangezien het op de KU Leuven niet mag en het CK te klein is. Hanne merkt op dat dat
vorige keer wel haalbaar was in het CK. Sociaal plant midden november ook nog een bezoek aan een
tv-programma en zal in de kringgroep nog een poll plaatsen. Verder wordt er nog gewerkt aan een
quiz. Voor het brouwerijbezoek kan best contact opgenomen worden met de Kaffee-contactpersoon
van Maes.
Feestjes
De Plan Sjarel zal plaatsvinden op zondag 16 november. Het thema hiervoor wordt nog besproken.
Verder zijn er nog medewerkers nodig voor de openingscantus van dinsdag.
Evenementen
Op de 24 urenloop krijgen we een stelling met twee verdiepingen. Aangezien het thema ‘Politika on
the beach’ is, zal de inkleding bestaan uit strandspullen. Mariska vraagt aan de kring om dingen mee te
nemen die passen in het thema. De shiften komen in de loop van de week online en de KV vraagt om
dat liefst op voorhand aan te kondigen. In de eetstand zullen er bicky’s, hotdogs en warme choco te
krijgen zijn. De KV heeft hier echter opmerkingen bij: chocolademelk is niet origineel en het verkoopt
meestal slecht.
Diversiteit en sociale voorzieningen
Voor de tweedehandsboekenverkoop moeten er in een Excel-bestand de gegevens en de prijs
genoteerd worden. De werkgroep zal dan een e-mail verzenden als iemand anders onder die prijs
gaat. Iemand vraagt zich af of het niet te laat is om daar nu nog mee te beginnen. Lander legt uit dat
het vorige week niet mogelijk was om te starten omwille van de massaverkoop en dat ze nog reclame
gaan maken.
Promcom
De KV is enthousiast over de omslagfoto’s. Promcom vraagt aan de werkgroepen om door te sturen
wat erin moet. Wat de nieuwe website betreft, is er een probleempje opgedoken: iedereen die via
Google werkt; komt nog terecht op de oude site. Jorig is ermee bezig.
Medewerkers
Op de eerste jarenactiviteit hebben een twintigtal mensen hun gegevens opgeschreven op de
medewerkerslijst. Jante begint nu met de uitwerking van de teambuilding en vraagt aan jaren om door
te geven welke activiteiten zijn nog voorzien zodat ze niet hetzelfde organiseren.
Sport
De IFB-ploegen worden gemaakt. Voor de Max Beker heeft sport contact opgenomen met LOKO Sport
omdat we te weinig veldjes hebben gekregen. De 24 urenloop wordt binnenkort aangekondigd en de
skireis krijgt een nieuwe bestemming: Risoul.
Cudi
Het opvullen van de shiften lukt momenteel met de vaste medewerkers maar soms zijn er nog wel
mensen nodig om te helpen of om met het busje te rijden.

10. VARIA






We krijgen 150 5L-vaatjes van Maes, waarvan we er een deel kunnen uitdelen op 24 urenloop.
We verwelkomen Tom B in het cuditeam.
Lander vraagt zich af of er nieuwe truien komen. Kelly antwoordt dat ze in de loop van de week
langsgaat bij De Raaf om een oplossing te zoeken.
Nina vraagt om steeds aan haar door te geven wat je hebt besteld bij De Raaf.
Ilja vraagt om de KV vroeger te laten beginnen in het vervolg. Het kricoteam zoekt een ander
vergadermoment.



Tyra merkt op dat het niet duidelijk is wat er moet gebeuren tijdens de secrishift. Nina zal iedereen op
voorhand briefen.

11. BIJLAGEN
Geen

VERSLAG: LINS HEIVERS

