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AANWEZIGEN
Aanwezig: Kelly Voet, Nina Vanschoonlandt, Lins Heivers (verslag), Nazar Cherepanin, Mariska Gellaerts, 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, Armin Demuynck, Tom Brepoels, Tom Coenen, Stien Gabriëls, Jorig Wielockx, Dennis Laveaux, Flor
Vinckx, Senne Tiri, Ilja Schoofs, Tanja De Clerck, Elise Verschaeren, Iris In ’t Ven, Laura Jame, Bas Bilcke, Soraya
Driessen (Kaffee)
Afwezig mk:, Vince Devos, Gust Buelens
Afwezig zk: Jelle Van Garderen, Bart Anneessens, Charlotte Vandemoortele, Adrien Dooremont, Jante Van
Elsen

1. GOEDKEUREN VERSLAG
Gilles vraagt zich af of het thema van de Plan Sjarel nog steeds Tour de France is. Feestjes antwoordt dat dat
veranderd is naar Plan Belge. Verder wordt het verslag van 27 oktober goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. UPDATE OOV
Daan vertelt dat er op de OOV heel wat interessante punten zijn aangehaald. Inzake het examen Recht is er
afgesproken om het examen te verplaatsen tenzij er problemen zijn die niet opgelost kunnen worden door de
faculteit. Het leeuwendeel van de eerstejaars is immers gebaat bij een andere aula. Ook het
voorbereidingsprogramma van VIP stond op het programma. Voor Communicatiewetenschappen werd het
Kwalitatief en het Kwantitatief Seminarie besproken. Laura stipt nog aan dat de communicatie met de
studenten antropologie zal worden verbeterd.
Het verslag van de OOV is op te vragen via werkgroep Onderwijs.

3. UPDATE POC’S
Communicatie
Het probleem rond de seminaries is inderdaad aangekaart op de POC. De proffen zijn echter van mening dat de
studielast niet te hoog is en dat de seminaries niet vergelijkbaar zijn. - Inzake de switch van twee opo’s van het
tweede jaar met twee opo’s van het eerste jaar werd er op de POC meegedeeld dat de beslissing al werd
genomen. De studentenvertegenwoordigers hadden hier dus geen input meer bij. Onderwijs zal dit zeker nog
aankaarten.
Politieke
De POC wil het voorbereidingsprogramma van de master VIP verzwaren. Door dat te doen willen ze de soms
gebrekkige kennis van onder andere methodologische vakken opvangen bij zij-instromers. De verschillende
plannen werden vandaag voorgesteld; een definitieve beslissing volgt volgende maand. In de vergadering werd
er ook voorgesteld om een aanvullend certificaat Internationale Betrekkingen te creëren voor wie geen master
kan/wil halen.

Sociologie
De volgtijdelijkheid voor het practicum verandert: de studenten moeten nu op initiatie geslaagd zijn om
practicum te mogen opnemen. Verder heeft de faculteit een efficiëntietool ontwikkeld waarbij ze kunnen
kijken welke opo’s verlieslatend zijn. Waarschijnlijk zullen er bij Sociologie dan een aantal vakken sneuvelen.
De verslagen van de POC’s zijn op te vagen via werkgroep Onderwijs.

4. UPDATE LOKO-AV
Kelly licht toe dat er vrijdag op de LOKO-AV een evaluatie plaatsvond van de 24 urenloop. Politika wilde daar
het conflict inzake de Bicky-verkoop aanhalen, maar dat werd niet toegelaten door LOKO. Er is nu afgesproken
om donderdag samen te zitten samen met LOKO, Wina en VRG. Hanne merkt op dat de regels van LOKO
gevolgd moeten worden omdat ze anders zelf hun positie onderuithalen. Nazar geeft daarbij aan dat deze
kwestie ook op de WV werd besproken.
Op de volgende KV zal Kelly een update geven.

5. EVALUATIE MAANDAGAVONDFILM - GIRLSNIGHT
Hanne vertelt dat er ongeveer 50 man was en dat er met de maandagavondfilms evenveel winst wordt
gemaakt als vorig jaar.

6. EVALUATIE UPPERDARE
Volgens Ilja was het een leuke ervaring en is alles goed verlopen. Ze merkt wel op dat het misschien niet elk
jaar moet plaatsvinden. Hanne is het hier niet mee eens gezien het uitgebreide en vernieuwde aanbod.

7. FAKKELTOCH BESPARINGEN HOGER ONDERWIJS
Woensdag zal de fakkeltocht plaatsvinden. Iedereen is welkom om 19u op het Ladeuzeplein. LOKO en StuRa
zijn nog op zoek naar stewards om alles in goede banen te leiden.
Robin merkt op dat het artikel in de PS niet helemaal klopt. Het inschrijvingsgeld wordt inderdaad verhoogd,
maar niet voor de (bijna-)beursstudenten. Lander antwoordt dat hij dat weet, maar dat het om de essentie
gaat.

8. SPORT
Volgend semester zal Survival of the Students – een soort spartacusrun - plaatsvinden. Nazar legt uit dat we
tegen 18 november een idee moeten voorbereiden om een obstakel te maken in de wedstrijd. Tegen 19
december moet dan de technische fiche binnenzijn.
Sport heeft ondertussen de veldjes voor de Max Beker doorgekregen. Inzake het IFB zijn de speelschema’s
opgesteld. Er wordt wel nog een coördinator voor basketbal gezocht.
Wat de skireis betreft, heeft Nazar de vraag gekregen hoe de kamerverdeling zal zijn. Snowblend heeft laten
weten dat het kamers van 4 à 6 personen zullen zijn. Vandaag is Sport begonnen met plakken en de flyers zijn
ook klaar om uit te delen. Sport stelt voor om als promotiestunt een cantus te houden met de overgebleven
vaatjes, maar Bas merkt op dat het moeilijk is om die allemaal gekoeld te krijgen. Nazar vraagt om andere
creatieve ideeën door te geven. De werkgroep zal in elk geval binnen twee weken de promotieactie met warme
chocomelk houden.

9. PS
Stéphane vraagt om de shiftenlijst voor de PS op te vullen. Aangezien alle PS’en worden uitgedeeld, zullen ze
nu waarschijnlijk ook sneller op zijn. We spreken af om deze week te kijken of we genoeg boekjes hebben en
anders bij te bestellen.
Robin merkt op dat zijn tekstje rond Café Corsari niet in de PS gepubliceerd werd, ondanks het feit dat het op
tijd werd doorgestuurd. Promcom excuseert zich en zal er volgende keer op letten.

10. SHIFTEN
De shiften worden opgevuld.

11. UPDATE WERKGROEPEN


















Extern
De infosessie rond Erasmus wordt georganiseerd door de faculteit, dus daar moet Politika niet veel
voor doen. De werkgroep denkt ook nog na over de activiteiten in het kader van de Think Abroad
Month.
Cultuur
Op 17 november vindt het Groot Dictee der Leuvense Studenten plaats. Op 18 en 19 november vindt
het IFR plaats. Onze kandidaat is Backbone Circus. Voor de maandagavondfilm wordt een poll
gemaakt. Hanne vraagt de mening van de KV rond het bezoeken van een cultuurvoorstelling in het
STUK. De vergadering reageert positief.
Cudi
De cudi is gesloten op 11 november. Tanja deelt nog mee dat Methoden en technieken volgende week
wordt geleverd.
Sociaal
Donderdag gaan we naar Café Corsari. Hiervoor zijn nog 7 plaatsen open, ook voor kringers.
Jaren
Laurien vertelt dat Jaren op zoek is naar een locatie voor het eerstebachweekend. Er is ook nog steeds
geen oplossing gevonden voor de eerstebachdag.
Evenementen
De werkgroep is op zoek naar een zaal voor het galabal. Suggesties mogen doorgestuurd worden naar
Evenementen.
Kaffee
Afgelopen week zijn er een deel middelbare scholieren binnengeraakt in het Kaffee. Bas stipt aan dat
dit echt niet kan en dat de stewards dat hadden moeten voorkomen. Verder zijn ze wel tevreden over
de stewardwerking. Morgen op de Kempenzuip komt er tussen 16u en 19u trouwens een
buitenwipper een oogje in het zeil houden.
Promcom
Stéphane roept iedereen op om spontaan tekstjes door te sturen voor de PS.
Feestjes
De dubbelcantus is uitverkocht! Zoals eerder aangekondigd, is het thema van de Plan Sjarel veranderd
naar Plan Belge. Robin vraagt om de shiftenlijst snel in de drive te plaatsen. Hanne merkt nog op dat
we geen sterke drank mogen verkopen die het Kaffee ook verkoopt. Voor de Nederlandstalige
probeert Hans een verrassings-dj te regelen.
Medewerkers
Er komt de opmerking dat de shiftentelling niet volledig klopt. Tom C zal de shiften opnieuw tellen.

12. VARIA



Kelly
Kan ik van iemand een fiets lenen?
Hanne
Vanaf 30 maart zal ik zachtjes de kring verlaten en de fakkel overdragen aan Gilles.







Laurien
Omdat het regent, kan de jeneverhonkbal waarschijnlijk niet doorgaan. Heeft er iemand een
alternatief?
Gilles
Er is misbruik gemaakt van de cantuslijst. Het was niet de bedoeling dat iedereen zomaar zijn vrienden
op de lijst zou zetten. Feestjes zorgt ervoor dat dit volgende keer niet meer voorvalt.
Welke zaal hebben we voor LOKOmotion?
De kring discussieert over wat het verschil is tussen de Popclub en de Social Club.

VERSLAG: LINS HEIVERS

