KRINGVERGADERING/5
MAANDAG 27 OKTOBER 2014

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

1. GOEDKEUREN VERSLAG
Het verslag van 13 oktober wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. EVALUATIE 24 URENLOOP
Kelly bedankt Sport en Evenementen voor hun inzet. Verder benadrukt ze nog dat niet iedereen een LOKO-shift
heeft gedaan en we daardoor een boete hebben gekregen. Dat is echt niet de bedoeling. Er wordt meer
engagement van de hele kring verwacht en niet enkel van de harde kern. Jante merkt hierbij op dat niet elke
shift even nuttig was. We nemen dit mee naar de LOKO-AV.
In het algemeen is alles wel vrij goed verlopen, op de afbraak na. De instructies waren niet altijd even duidelijk
en het afbreken van de constructie was te onveilig. Hans sluit hierbij aan en zegt dat er in het vervolg iemand
gecontacteerd moet worden die er iets vanaf kent. De statieven voor de afbraak waren écht nodig. Mariska
reageert dat alles snel is moeten verlopen en daarom niet alles perfect is verlopen.
Bas geeft nog mee dat er meer volk bij de afbraak had moeten zijn en dat er steeds ladders en materiaal
geleend kon worden van het Kaffee. Hans is het hier niet mee eens: als er een liftsysteem aanwezig was, was er
niet veel volk nodig geweest. Ook Jante deelt de opmerking dat er te weinig materiaal aanwezig was.
Stéphane merkt nog op dat niet iedereen van evenementen evenveel op de hoogte was van wat er moest
gebeuren. Charlotte geeft daarbij aan dat gewoon niemand precies wist wat er met zo’n constructie moest
gebeuren. Mariska zegt dat ze een draaiboek had gemaakt maar dat dat te weinig werd gebruikt.
De KV wil de volgende ploeg aanraden om te opteren voor een tent in plaats van een stelling of een ander
constructie.
Jante vraagt zich af of iedereen verzekerd was. Nina bevestigt dit.
De eetstand was niet zo veilig, zegt Laurien. Ze heeft zich verbrand aan de bakplaat. Stéphane raadt aan om
volgend jaar een statief te voorzien voor de bussen saus. Om de broodjes warm te maken kan er misschien een
microgolfoven gebruikt worden.

Nazar geeft aan dat de actie met de vaatjes een goed idee was en dat we dat best verderzetten naar volgend
jaar toe. De lopers waren heel goed; we hebben meer rondjes gelopen dan vorig jaar. Negatief was wel dat er
veel te weinig aanmoediging kwam vanuit de kring.
Mariska bedankt iedereen in naam van Sport en Evenementen.

3. EVALUATIE JARENACTIVITEIT
Maxim vertelt dat de jaarploeg op fakbartocht is geweest. Ze waren met zo’n 30 man en alles is goed verlopen.
De volgende activiteit is jeneverhonkbal.

4. UPDATE POC 1 E BACH
Op de POC 1BA zijn de studentenaantallen besproken; alsook het programma van de eerste fase
communicatiewetenschappen. Morgen gaat Politika Onderwijs ook samenzitten met de vice-decaan Onderwijs
omtrent het opo Communicatiewetenschappen. Hij heeft namelijk met de betrokken docent vergaderd om
onze opmerkingen te bespreken.
Het verslag van de POC is op te vragen bij werkgroep Onderwijs.

5. UPDATE FACULTEITSRAAD
Lins overloopt wat er is besproken op de Faculteitsraad en geeft extra uitleg. Het verslag van deze vergadering
is op te vragen bij werkgroep Onderwijs.

6. STANDPUNT VERHOGING INSCHRIJVINGSGELD
Lander legt uit welke acties er al zijn ondernomen rond de verhoging van het inschrijvingsgeld. Hij merkt
daarbij op dat het momenteel voor zijn werkgroep heel onduidelijk is welk standpunt Politika daarover
inneemt. Hij vraagt dan ook aan de KV om een antwoord.
Robin vindt dat we de mening van de studenten zouden moeten vragen omdat we anders onmogelijk alle
studenten kunnen vertegenwoordigen. Sam, Stéphane en Bas denken dan weer dat wij zijn verkozen en dat we
op die manier legitiem in naam van onze studenten kunnen praten. Nina merkt daarbij op dat het belangrijk is
dat we politiek neutraal zijn.
De KV besluit om de acties van LOKO en StuRa te ondersteunen en geeft Diversiteit & Sociale voorzieningen de
opdracht om uit te zoeken of we op één of andere manier de mening van de studenten kunnen bevragen.

7. UPDATE WERKGROEPEN




Onderwijs
De KV bespreekt verder de kwestie rond de studentenvertegenwoordigers (zie vorig verslag). Daan zal
dit meedelen op de volgende OOV zodat erover gediscussieerd kan worden. De werkgroep houdt ons
ook op de hoogte over de wijzigingen rond het OPO Communicatiewetenschappen.
Kaffee
Iedereen die woensdag meegaat naar de stewardopleiding verzamelt om 17.30u aan de campus. Het
is deze week ook ‘kinnekesweek’: we moeten dus extra streng zijn. Enkel mensen met geldige
studentenkaart mogen binnen. Bij studentenkaarten van vorig jaar moet er goed naar de foto gekeken
worden en eventueel een identiteitskaart gevraagd worden. Bas vraagt of we volgende week dinsdag
ook overdag (15u-21u) kunnen stewarden tijdens de Kempenzuip. De shiftenlijst wordt opgevuld en in
de drive geplaatst.
















Sport
De posters en flyers van skireis zijn af en worden de komende weken verspreid. Nina vraagt of
promcom een promotieplan kan uitwerken aangezien er meer budget is. Ook aankondigingen in de
aula zijn daarbij nodig.
Jaren
Volgende week zal de jeneverhonkbal plaatsvinden. Voor de organisatie van de eerstebachdag heeft
de prof van Samenleving laten weten dat hij niet kan meewerken. Ze zijn nu op zoek naar een
oplossing. Er wordt het voorstel gedaan om de activiteit uit te stellen naar het tweede semester, maar
de kans zit erin dat het dan moeilijker wordt om nieuwe eerstejaars bij de werking van Politika te
betrekken. Ook een andere activiteit is een mogelijkheid. Jaren denkt hier verder over na en
rapporteert volgende KV. Het jarenfeestje vindt plaats op donderdag 13 november. Het thema wordt
waarschijnlijk ‘Night at the Movies’.
Cultuur
De werkgroep heeft ondertussen een heleboel busmaatschappijen gemaild maar ze wachten nog op
reactie. Ze hopen alles rond te hebben tegen begin december. Daan vraagt of kringers voorrang
krijgen bij de inschrijving. Dat is niet het geval. Hanne nodigt iedereen nog uit op de girlsnight. Verder
hebben ze nog een deelnemer voor het IFR. Op de voorrondes wordt de kring sowieso uitgenodigd.
Promcom
Deze woensdagavond is de deadline voor de tekstjes voor de PS; ook foto’s zijn steeds welkom.
Stéphane vraagt uitdrukkelijk aan Evenementen en Sport naar hun input inzake de 24 urenloop. Nina
vraagt of de PS’en op tijd zijn uitgedeeld. Stéphane laat weten dat De Raaf de boekjes pas afkrijgt
tegen dinsdag en ze bijgevolg ook dan pas kunnen uitgedeeld worden. Volgende uitgave probeert
promcom ze maandag uitgedeeld te krijgen. Verder gaan ze nog op zoek naar een cartoonist.
Feestjes
Jan vertelt dat hij wacht op het evenement van Babylon, dan kan de voorverkoop morgen starten. Wat
wel niet vermeld werd is het feit dat de cantus zal plaatsvinden in Lido. Feestjes moet daarvoor dus
dringend de financiën bekijken met Nina. Van de 140 plaatsen zijn er 70 voor Politika. Ook het thema
van de Plan Sjarel is bepaald: Tour de France. Maxim merkt op dat het die avond de wedstrijd BelgiëWales is en stelt voor om eventueel het thema in dat licht te plaatsen.
Medewerkers
Jante is bezig met de uitwerking van de medewerkersteambuilding. Ze gaan waarschijnlijk
lasershooten aan het sportkot en gebruiken een Doodle om de datum te bepalen.
Diversiteit & sociale voorzieningen
De promotie voor de tweedehandsboekenverkoop loopt verder.
Sociaal
Morgen vindt de Upperdareavond plaats. De werkgroep vraagt om niet onnodig aan het CK rond te
hangen. Volgende week donderdag gaan we naar Café Corsari, waarvoor er nog 10 plaatsen over zijn.
Gust heeft geïnformeerd naar het brouwerijbezoek van Palm, maar wacht nog op verdere afspraken.
In het tweede semester zouden we dan naar Maes gaan.

8. MEDEDELINGEN








NVAO-advies tweejarige master
De NVAO heeft een negatief advies gegeven op de aanvraag tot studieduurverlenging. De tweejarige
masters zijn daarmee van tafel. Voor meer informatie kan je terecht bij Lins.
Begroting
Nina wil de werkgroepverantwoordelijken er nogmaals aan herinneren dat er geen budgetten worden
toegekend die niet in de begroting staan.
Teambuilding
Deze maand gaan we met de overschot van de tapvaatjes een teambuilding houden. De datum wordt
volgende KV meegedeeld.
Studentenpraatcafé
Morgenavond vindt het studentenpraatcafé plaats waar je al je vragen kan stellen aan o.a.
burgemeester Tobback, rector Torfs en de Studentenflik. Meer informatie op het
Facebookevenement.



Boeken visitatie Communicatiewetenschappen
Het secretariaat van Communicatiewetenschappen vraagt ons om boeken en cursussen van de
plichtvakken in de opleiding Communicatiewetenschappen. Ze hebben die nodig om voor te leggen
aan de visitatiecommissie.

9. VARIA



Stéphane vraagt of we al weten of we opnieuw naar Rock Werchter mogen volgend jaar. Kelly heeft
hierover op 10 november een bespreking.
Maxim meldt dat de mannen deze maand gaan teambuilden.

VERSLAG: LINS HEIVERS

