Aanwezig: Dries Vaesen, Dries Hiroux, Pieterjan Pauwels, Sophie Vervynckt, Lisa Van Eyken,
Loren Du Rochez, Lotte Vanmaele, Ellen Schelfaut, Jens Van de Moortel, Iris In ‘t Ven,
Laurien Breuls, Laura Jame, Dennis Laveaux, Robin De Cubber , Adrien Dooremont, Dieter De
Wilde, Gust Buelens, Pauline Walgraeve, Vince Devos, Lieze Van Dyck, Louis Cloots, Liam
Hermans, Charlotte Vandemoortele & Lins Heivers
Afwezig zk: de rest

Lins heet iedereen welkom en maakt enkele afspraken rond midweek. We verwachten
gepast gedrag in het bijzijn van de eerstejaars.

Er wordt meegedeeld dat de kans erin zit dat Jante ontslag zal nemen als vicekringcoördinator. We wachten meer info af voordat we verdere beslissingen nemen.

Aangezien er te weinig volk aanwezig is, gaan we dit agendapunt uitstellen tot de volgende
KV. We doen een oproep om talrijk aanwezig te zijn op de volgende vergadering!

Lins overloopt alle studentenvertegenwoordigers die op dit moment al toegezegd hebben.
Deze worden door de KV goedgekeurd. We komen later terug op de mensen die nog
twijfelen. De lijst is in bijlage terug te vinden.

Lins stelt de nieuwe huisstijl voor en doet een oproep om deze dan ook uitsluitend te
gebruiken. Verder volgt er nog een update over de truien.

Zondagavond in het kaffee wordt de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo voorgesteld. Dit
was oorspronkelijk gepland om 24.00u, maar dit wordt vervroegd naar 22u aangezien het
kaffee dan een gratis vat wil geven. Maandag en dinsdag is er openingsweek op de campus.
Er komt een tentje waar we drank en eten gaan verkopen, er is een terrasje en een attractie.
Hierover volgt meer info. Verder gaan we maandag de 1ejaars ontvangen. Hierbij komt er
een nieuw concept van de faculteit. Het begint met een gemeenschappelijke sessie,
verwelkoming door de decaan. Daarna worden de eerstejaars opgesplitst in kleinere
groepen die telkens begeleid worden door twee kringers. De rondleiding zal niet meer
eindigen in het Kaffee, maar op de campus. Ter compensatie krijgen ze een bonnetje dat ze
’s avonds kunnen gebruiken. Ter afsluiting is er een receptie waar ook alle kringers op zijn
uitgenodigd. Dit betekent dat er de eerste dag zeer veel shiften zullen zijn.
Dinsdag en woensdag begint ook de massaverkoop van de cudi en de verkoop van de
lidkaarten. Ook de nieuwe ledentruien zullen op dit moment verkocht worden. De lidkaarten
volgen een nieuw systeem. Hierover volgt nog een briefing nadat Lins zelf een infosessie
heeft gekregen.
Lins doet een oproep om de eerste dagen dus veel shiften op te nemen, aangezien ook de
TD en het stewarden er nog bij komt. Lins voegt nog toe dat er geen nachtshiften zullen zijn.
We ruimen ‘s avonds alles op.
Als attractie heeft de KV besloten de bungee run te huren. Gust kan die gaan ophalen.

Iris legt uit dat het belangrijk is om correct werk te leveren omdat het over veel geld gaat. De
shiften wijzen zichzelf uit, meer uitleg door de verantwoordelijke aanwezig.

Niemand van feestjes aanwezig. Lins vertelt dat er reclame wordt gemaakt via
Facebookadvertenties en vraagt om het evenement verder zelf nog te promoten. De
shiftenlijsten komen online in de loop van deze week.

Nieuwe lidkaarten, maar prijs blijft ongewijzigd (7 euro). De kaarten werken via een systeem
van Citylife. Elke kaart bevat een code waar de student punten en/of promotie mee krijgt bij
deelnemende handelaars. Deze punten kunnen omgeruild worden bij deelnemende kringen.
Voor alle punten die binnen onze kring worden verworven, krijgt Politika een vergoeding.
Per x aantal geactiveerde lidkaarten op de site van Citylife krijgt Politika ook extra
sponsoring.
Pauline vraagt bij welke winkels er promotie geldt. Dit is terug te vinden op de site van
Citylife en is ook zichtbaar in de winkels zelf.

Wegens problemen in het verleden om auto’s te voorzien, hebben we besloten om vanaf dit
jaar met cambio te werken. (Buiten enkele vaste kosten betalen we per uur en per
kilometer. Tussen 23-07u is het gratis.) Dit systeem komt voordelig uit voor Politika.
Belangrijk: enkel kringers met rijbewijs kunnen met de auto’s rijden. Politika heeft 2
poolkaarten, waarvan telkens 1 op het secri ligt. Deze kan worden gereserveerd via Sofie R.
De 2e kaart gaat Lins bijhouden, maar kan ook worden gebruikt indien de kaart van het secri
al in beslag genomen is. Zorg dat de vervoerskosten wel telkens in de begroting worden
opgenomen. Probeer zo goed mogelijk op voorhand te reserveren. De dichtsbijzijnde
standplaats bij de campus is aan de Naamsepoort (terug te vinden op de website).
Verkeersovertredingen worden niet door Politika betaald, eigen verantwoordelijkheid.

Er komt een vast formulier dat na grote evenementen ingevuld moet worden door de
verantwoordelijke of een ander lid van de werkgroep. De bedoeling is om een beeld te
krijgen van het verloop van de activiteit en om te kunnen leren uit onze fouten voor in de
toekomst.

Charlotte herhaalt nog eens dat het belangrijk is om van elke activiteit doorheen het hele
jaar rekeningen bij te houden, ookal gaat het om kleine bedragen. Verder niet vergeten op
tijd een mail te sturen als er mensen verzekerd moeten worden voor bij een activiteit.
Hiervoor moeten ten laatste 2 dagen voor de activiteit alle namen van de medewerkers via
mail doorgegeven worden aan Charlotte.

Gust overloopt de planning voor de komende dagen en vraagt nog ideeën voor
kennismakingsspelletjes. De kv beslist unaniem dat Pauline de mol op midweek zal zijn en zal
bekend worden gemaakt tijdens de quiz ‘s avonds.

Lins overloopt Google Drive

Adrien vertelt dat het leuk was, geen organisatieproblemen, maar wel problemen met extra
betaling voor surfmateriaal en lessen. Het verblijf was wel aangenaam.

Elke week een update van elke werkgroep duurde lang waardoor ook de aandacht
verminderde. Vanaf dit jaar gaan we voor elke kv vragen aan de verantwoordelijke om een
update te typen over hun werkgroep. Deze worden samengevoegd en doorgemaild met de
uitnodiging voor de kv. Als er iets belangrijk tussen staat of vragen zijn, kan dit wel worden
aangehaald op de kv. Doorheen het jaar zullen we dit nieuwe systeem verder evalueren en
indien nodig aanpassen. Dit systeem gaat in vanaf volgende kv, voor vandaag worden de
werkgroepen nog overlopen volgens het vorige systeem.
Promcom
Heeft flyers en een banner gemaakt voor openingstd. Dries gaat een Instagram account
aanmaken voor Politika. Lins vertelt dat Politika ook een snapchataccount gaat aanmaken.
Alle verantwoordelijken zullen hier login gegevens van krijgen
International
Vanavond en morgen gaat international naar Leuven voor de International Party. De shiften
hiervoor zijn in orde gekomen. Het is mogelijk om een vlag van Politika mee te nemen.
BR
Alle sessies liggen grotendeels vast, waardoor bedrijvenrelaties vanaf nu meer kan focussen
op sponsors. Pieterjan legt uit wat deze sessies precies inhouden.
Lins vertelt dat de jobbeurs is vastgelegd op 26 april, in de universiteitshallen.
Onderwijs
Onderwijs is nog op zoek naar studentenvertegenwoordigers, vooral binnen sociologie &
politieke wetenschappen.
Evenementen
/
Cultuur
Nog geen updates, wel het idee om een cultuurfeestje te houden.
Cudi
Nog steeds veel open shiften bij de massaverkoop. Probeer telkens ongv 15 minuten op
voorhand te komen zodat er tijd is om uit te leggen wat de shift inhoudt.

Jaren
Geen echte update, de leden van de werkgroep zijn nog op vakantie en zijn moeilijk te
bereiken.
Sociaal/lezing&debat
Weinig actie of communicatie binnen de werkgroep sociaal. De lezing zal zijn op 24 nov met
Pieter de Crem. Op deze datum heeft sociaal al een activiteit gepland.
Sport
Loko heeft een deadline gekregen voor technische fiches. Dit komt in orde
Medewerkers
Dieter heeft de medewerkersgroep op fb opgekuist en gaat nadenken over een manier om
nieuwe medewerkers te verwerven in het begin van het jaar.

Presentaties waren nuttig en duidelijk, de K3-muziek is een pluspunt. Gust stelt voor om de
zaal wat meer in te kleden, aangezien deze nu nog vrij leeg is.

Loren doet de groeten van Neel aan heel de groep 

