KRINGVERGADERING/4
MAANDAG 13 OKTOBER 2014

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

1. GOEDKEUREN VERSLAG
Gust merkte een typfoutje op en Senne laat weten dat hij wel verontschuldigd was op de vorige vergadering.
Het verslag van 6 oktober wordt goedgekeurd.

2. EVALUATIE PETER- EN METERAVOND
Er was vrij veel volk, wel iets minder ouderejaars dan vorig jaar. Er waren meer eerstejaars, wat ervoor zorgde
dat de groepjes iets groter waren. Er zijn ook geen opmerkingen gekomen. Applausje voor jaren.

3. EVALUATIE OPENINGSCANTUS
De openingscantus is goed verlopen. Er waren wel iets te veel medewerkers, maar dat was uiteindelijk geen
probleem. Gilles vraagt of de mensen die uiteindelijk toch niet konden komen hun geld terugkrijgen. Het
antwoord van de krico is negatief.

4. EVALUATIE INTERNATIONAL PICKNICK
Extern heeft de hele mailinglist gestuurd maar desondanks waren er geen internationale studenten aanwezig.
Tijdens de ‘Think Abroad’-maand gaan we samenwerken met andere organisaties om de opkomst te
verzekeren.

5. UPDATE RAAD VAN BESTUUR
Nina deelt mee dat de werkgroepteambuildingen meer budget hebben gekregen. Nu krijgt iedereen 10 euro. Er
wordt wel benadrukt dat er een plan moet worden ingediend vooraleer het budget wordt toegekend (inclusief
facturen/bonnetjes).
Het logo wordt niet meer dit academiejaar gelanceerd, maar wel ontwikkeld. We proberen, samen met de
kiesploeg, een plan uit te werken voor september 2015.

Er zijn 8 kringtruien op een andere manier gedrukt en dat zorgt er blijkbaar voor dat er een aantal scheuren. De
Raaf is zich hiervan bewust en zal nieuwe truien bekostigen. De kringers die een kapotte trui hebben, melden
dit aan het kricoteam.
Sociaal en extern krijgen meer geld.
Stéphane vraagt zich af of er budget is voor een camera. Kelly antwoordt dat we eerst gaan afwachten hoe
vaak dat wordt gebruikt dit semester.

6. UPDATE COMMISSIE ONDERWIJS
Lins overloopt wat er is besproken op de Commissie Onderwijs en geeft extra uitleg. Het verslag van deze
vergadering is op te vragen bij werkgroep onderwijs.

7. GOEDKEUREN STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS
De KV bekijkt de lijst met studentenvertegenwoordigers en drukt haar bezorgdheid uit over één van de
voorgestelde kandidaten. De kandidaatstelling wordt uiteindelijk goedgekeurd onder voorwaarden. Ook de rest
van de studentenvertegenwoordigers worden door de KV benoemd.
Opmerking
De details van deze bespreking behoren tot het personaliagedeelte en worden daarom niet opgenomen in het
verslag.

8. 24 URENLOOP
We hebben LOKO-shiften gekregen en er wordt van iedereen verwacht om er minstens één te doen. Als de
shiften niet opgevuld geraken, moeten we een boete betalen. Hanne stelt voor om de medewerkers nog meer
aan te sporen.
Mariska benadrukt dat iedereen zich een kwartier voor de shift moet aanmelden aan gebouw De Nayer (met
studentenkaart).
Opmerking: secri en cudi zijn die week gesloten.

9. SHIFTEN
De shiften worden opgevuld.

10. UPDATE WERKGROEPEN




Sociaal
De Upperdareavond is volzet. Voor de uitstap naar Café Corsari zijn er 20 plaatsen waarvan 5 voor
kringers (3 ervan zijn wel al opgevuld door werkgroep sociaal). De quiz zal op 26 november
plaatsvinden in aula Jean Monnet.
Evenementen
Oorspronkelijk was er een stelling voorzien maar de leverancier bleek niet genoeg materiaal te
hebben. Aangezien de andere leverancier te duur is, wordt er geopteerd voor een truss-constructie.
Mariska wil nog benadrukken dat je altijd op tijd moet komen bij de shiften en tot het einde moet
blijven.
Woensdag gaat evenementen de platen kopen die moeten dienen als inkleding. Ze vragen daarbij aan
de kring om hulp. Gilles vraagt zich af of de eettent ’s nachts bewaakt wordt aangezien er vorig jaar
spullen gestolen werden. Mariska bekijkt of er een mogelijkheid is om de frigo op slot te doen.
Evenementen doet nog een oproep om vrienden uit te nodigen op het Facebook-event



Voor de afbraak wordt iedereen van de kring verwacht.
Sport
Sport heeft aankondigingen gedaan in de aula’s en heeft ondertussen al een lijst met nachtlopers
klaar. De prijzen voor het lopen van rondjes blijven hetzelfde. Sommigen vragen zich af of 12 rondjes
lopen niet te veel is in ruil voor een 5L-vaatje. De KV beslist om het aantal te verlagen naar 10.
Flor vraagt of er dit jaar een volleybalploeg is. Nazar antwoordt dat er te weinig kandidaten zijn om
een ploeg te vormen.





Sport zal binnenkort de vertrekuren voor de skireis bepalen en vraagt om te laten weten of er iemand
pas laat kan.
Promcom
Stéphane vertelt dat er vandaag werd gefilmd voor het promofilmpje van de 24 urenloop. Verder werd
er vandaag een oproep gelanceerd om tekstjes in te zamelen voor de PS. Tegen donderdagavond
wordt er van elke werkgroep input verwacht.
Cultuur
Op de LOKO-WV werd gevraagd of er interesse is om eind oktober naar Russisch ballet te gaan. Verder
werd er nog voorgesteld om samen met andere kringen een openluchtfilm te organiseren.
Cultuur wil binnenkort Politika at the movies organiseren en daarbij een zaal afhuren in Kinepolis.
Gilles gaat bekijken wat er mogelijk is. Moesten we zelf de zaal niet volkrijgen, kunnen we eventueel
Pedagogische Kring vragen mee te werken om.








Ondertussen is er ook een regisseur voor Politika Toneel. Zij houden deze week hun eerste repetitie en
zullen deelnemen aan het IFTf
Onderwijs
Onderwijs vraagt nog meer argumenten inzake het OPO Communicatiewetenschappen. Vince doet
ook nog een oproep voor studenten die mee willen werken met visitatiecommissie
communicatiewetenschappen.
Extern
De werkgroep is nu bezig met de voorbereiding van de Think Abroad Month.
Cudi
Volgende week dinsdag en woensdag is de cudi gesloten. Maandag zijn we wel open, maar er wordt
nog gezocht naar chauffeurs die cursussen willen gaan halen.
Feestjes
De dubbelcantus wordt nu vrij concreet en Jan gaat morgen overleggen met Babylon. Armin is nu
bezig met de voorbereiding van Plan Sjarel; Hans werkt aan de Nederlandstalige Fuif. Voor
LOKOMotion krijgen wij waarschijnlijk Social Club toegewezen.

11. VARIA/MEDEDELINGEN



Nina vraagt om bij een secrishift een kwartiertje vroeger te komen zodat de kassa al geteld kan
worden.
Feestjes vraagt of er iemand bekende vrienden heeft die kunnen dienen als verrassings-dj’s voor de
Nederlandstalige.

12. BIJLAGEN


Lijst studentenvertegenwoordigers

VERSLAG: LINS HEIVERS

