KRINGVERGADERING/3
MAANDAG 6 OKTOBER 2014

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

1. GOEDKEUREN VERSLAG
Het verslag van de KV van 30 september wordt goedgekeurd.

2. EVALUATIE OOV EN POC
De OOV was goed maar heeft lang geduurd. Er waren heel wat studentenvertegenwoordigers aanwezig. Ook
de banden met bijvoorbeeld de studenten antropologie zullen worden verbeterd. Laura vertelt dat de POC
Sociologie snel gedaan was en dat het ZER van de master werd goedgekeurd. Over de tweejarige master is er
voorlopig nog geen duidelijkheid – dat zou in de loop van de week volgen. In de POC Communicatie hebben ze
zich gebogen over de switch van eerstejaarsvakken met vakken die nu pas later in de opleiding voorkomen.
Onderwijs organiseert daaromtrent nog een studentenbevraging.

3. EVALUATIE PS
De KV feliciteert werkgroep promcom met de mooie nieuwe editie van de PS. Er worden verder nog afspraken
gemaakt rond het uitdelen ervan aangezien er nog te weinig exemplaren beschikbaar waren vandaag. Gilles en
Arno delen uit in het eerste jaar; Tyra, Tijs en Sam delen uit aan het tweede jaar tijdens Kwalitatieve
Onderzoeksmethoden. Verder zal het digitaal bestand ook worden gepost in de jaargroepen.

4. FILMPJE 24 URENLOOP
Morgen om 12.45u komt LOKO een promofilmpje opnemen voor de 24 urenloop. We verzamelen met beachoutfit op de campus. Het Politika-filmpje zal maandag worden opgenomen. Promcom communiceert nog.

5. SHIFTEN
We spreken af om niet elke week hetzelfde uur te nemen zodat iedereen elke shift eens gedaan heeft.
Stijn merkt nog op dat er zondag een incident was met een van de stewards. Een medewerker zou tijdens zijn
shiften sterke drank gaan halen zijn in de Pavlov. Het Kaffee wil benadrukken dat dit absoluut niet kan en dat
de medewerkerscoördinator dit nogmaals duidelijk moet communiceren. Verder is het Kaffee wel heel
tevreden over de stewards. Het politierapport is dan ook uitstekend.

Wat de shiftentelling betreft, wil Lins benadrukken dat iedereen de de shiftenlijst moet updaten voor
vrijdagavond zodat Jante in het weekend de shiften kan tellen. We zullen dit systeem de rest van het semester
gebruiken en na afloop degene met de meeste shiften belonen. Hiermee wordt iedereen gemotiveerd en kan
het kricoteam een zeker overzicht behouden.

6. UPDATE WERKGROEPEN




















Sport
De IFB-inschrijvingen lopen morgen af en de ploegen worden opgericht. Voor de 24 urenloop blijven
de beloningen hetzelfde en een 100-tal 5L-vaatjes komen er nog bovenop. Achteraf komt er nog een
sporttap en een proffentap in het Kaffee.
Sociaal
Op 6 november organiseert Sociaal de uitstap naar Café Corsari. Cultuur laat weten dat zij naar een
eerder politiekgetint programma gaan. De Upperdareavond heeft zijn eerste inschrijvingen binnen. De
inkom daarvoor bedraagt 2 euro, maar er zal wel een drankje aangeboden worden.
Kaffee
Het Kaffee bedankt nogmaals de stewards, maar wil wel benadrukken dat ook kringers steeds de
richtlijnen van de beheerders moeten volgen. Iedereen wordt woensdag trouwens uitgenodigd op de
Great Gatsby. Voor donderdag wordt eventueel nog een stewardverantwoordelijke gezocht.
Promcom
De werking van de PS loopt goed en gaat alleen nog maar verbeteren. De website is ondertussen ook
in orde gekomen – de oude links zijn verwijderd. De werkgroep is nu bezig met het promofilmpje van
de 24 urenloop.
Feestjes
Feestjes zoekt nog helpers om alles klaar te zetten voor de cantus (19.30u) en achteraf mee op te
ruimen. Nina vraagt om de namen van alle medewerkers door te geven voor de verzekeringen. De
dubbelcantus met Babylon zal plaatsvinden op 5 november.
Onderwijs
De werkgroep is dringend op zoek naar stuvers. Ze gaan daarvoor aankondigen in de aula’s en
eventueel samenwerken met promcom. Verder merken ze nog op dat er weinig mensen in de
eerstebachgroep zitten. Mensen toevoegen is de boodschap!
Cultuur
Maandag vindt de thrillernight plaats. De keuze voor de film wordt georganiseerd via een poll. Deze
week gaat cultuur trouwens een busmaatschappij contacteren en een hostel zoeken voor de
cultuurreis (Boedapest, 19-22 februari).
Evenementen
Onze loopstand krijgt dezelfde locatie als vorig jaar en verder is er nu ook een plan van de stelling
beschikbaar. Dit plan komt online voor de mensen die maandag moeten opbouwen. Evenementen is
ook nog op zoek naar auto’s die beschikbaar zijn tijdens 24 urenloop.
Diversiteit en sociale voorzieningen
Deze week wordt de tweedehandsboekenverkoop gelanceerd. Er komt een bestand in de drive waar
alle gegevens in genoteerd moeten worden; instructies komen in de kringgroep.
Extern
Vrijdagmiddag om 13u is international picknick waar de kring massaal op wordt verwacht. Voor één
keer zal ‘Politika goes Alma’ dus vervangen worden.

7. VARIA/MEDEDELINGEN



We gebruiken vanaf nu de Facebookgroepen niet meer voor promotie; promcom zal alles verwijderen.
Ter compensatie zal Kelly elke week de planning overlopen in de aula’s.
Later deze week komt er een update over de kringtruien.

VERSLAG: LINS HEIVERS

