Aanwezig: Lins Heivers, Jante Van Elsen (verslag), Iris In ’t Ven (Cuid), Gust Buelens,
Charlotte Vandemoortele, Laurien Breuls, Dries Thierie (Kaffee), Adrien Dooremont, Vince
Devos, Stien Gabriëls, Stijn Bex (Kaffee), Tim Heymans (Kaffee), Eline Paesen (Kaffee), Dieter
Dingenen (Kaffee), Lisa Van Eycken, Pieterjan Pauwels, Sofie Renap, Ellen Schelfaut, Loren
Du Rochez, Jannes Peeters, Evelien Wuyts, Loïc De Wandeler, Dries Hiroux, Dries Vaesen,
Liam Hermans, Louis Cloots, Paulien Put, Laura Jame, Lieze Van Dyck, Jens Van de Moortel,
Glenn Vermoesen, Robin de Cubber, Lotte Vanmaele, Sophie Vervynckt, Pauline Walgraeve
Afwezig wegens van uur vergist: Steven Linart
Afwezig mk: Dieter De Wilde, Hanne Van Schaijk (Secrishift), Amber Brouns, Laura
Ronsmans, Senne Tiri (Erasmus), Mona Hendrickx (Erasmus), Nick Moors (Erasmus)
Afwezig zk: Dennis Laveaux, Toon Cools, Ciske Schreuder, Nick Rener

Vooraleer de KV van start gaat worden de agenda voor deze KV en het verslag van de eerste
KV goedgekeurd. Lins verteld dat hij nog een paar variapuntjes aan de agenda voor deze
vergadering heeft toegevoegd. Verder zijn er geen andere opmerkingen of vragen.

De kringvergadering gaat over tot de stemming van de coöptaties zoals voorgeschreven door
het HR. De desbetreffende personen verlaten voor de stemming het lokaal.



Ellen Schelfaut wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 0 onthoudingen
Evelien Wuyts wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 0 onthoudingen.











Stijn Bex wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen tegen
en 0 onthoudingen.
Laurien Breuls wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 0 onthoudingen.
Amber Brouns wordt aangenomen als kringlid met 24 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 3 onthoudingen.
Tim Heymans wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 0 onthoudingen.
Robin De Cubber wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 0 onthoudingen.
Dieter De Wilde wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 0 onthoudingen.
Dieter Dingenen wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 0 onthoudingen.
Eline Paesen wordt aangenomen als kringlid met 27 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 0 onthoudingen.
Steven Linart wordt na een tweede stemronde (wegens staking der stemmen in
eerste stemronde) aangenomen als kringlid met 22 stemmen voor, 5 stemmen
tegen en 0 onthoudingen.

Adrien vond het eten niet zo lekker (met als voorbeeld de pasta en komkommer), Robin zegt
dat het eten naar zijn mening wel goed was. Lins vraagt om iets meer inhoudelijke input.
Pieterjan excuseert zich voor het gebrek aan enthousiasme van de kringleden bij het
nachtspel, het was namelijk zeer koud. De infosessies werden als zeer goed en informatief
geëvalueerd, deze staan nu in de drive. Ook de activiteiten worden allemaal positief
beoordeeld. Lins merkt wel op dat de opkomst van de kringers een beetje teleurstellend
was, zeker omdat de datum al van mei online stond.

Gust komt als eerste aan de beurt om zijn evaluatie van de midweek te geven. Een glazen
deur sneuvelde tijdens midweek (barst in het glas), dit werd van de waarborg afgetrokken.
12 eerstejaars werden bestolen op de laatste avond, de politie werd hiervoor de ochtend
nadien gebeld en er werd een pv opgemaakt. Er is redelijk veel eten overgebleven. Het weer
stak stevig tegen, dit was ook een van de opmerkingen van de eerstejaars zelf maar kan
niemand iets aan doen. De opruim ging zeer vlot, waarvoor een dikke merci aan alle mensen
die geholpen hebben. Ten slotte was de locatie ook dik in orde en zeker een aanrader voor
volgende jaren.
Een minder positief punt dat aangehaald werd was het feit dat de participatie van de
kringers bij momenten zeer laag was. Een voorbeeld dat werd aangehaald waren de wilde
pleinspelletjes.
Jante stelt de slechte indruk van een aantal kringers na de cantus aan de kaak en haalt nog
even het belang aan van de verantwoordelijkheid die de kringtrui met zich meebrengt en die
wij hebben tegenover de eerstejaars.

Polle merkt op dat niemand haar had ontmaskerd toen ze de mol was. Iris oppert het idee
voor een vooraf bedacht plan B in geval van slecht weer, nu was dit niet voorhanden. Robin
suggereert ten slotte of het geen goed idee zou zijn om kringers die even niet mee willen
doen ondertussen al wat nuttige dingen te laten doen, zoals klaarzetten etc.

De lijst met emailadressen van buitenlandse studenten wordt gekregen van de faculteit.
Leen D’Haenen haalde nog het belang aan van nog meer studenten te betrekken. De
brochures zijn verdwenen maar liggen waarschijnlijk in de kitchenette.

Onthaal eerstejaars:
Lisa merkt op dat met zo’n 30 mensen door Leuven wandelen echt te veel is. Kleinere
groepen zouden handiger zijn voor het overzicht te bewaren en om meer te kunnen
socializen met de nieuwe eerstejaars. Loren vindt dit een goed idee. Ofwel zou er best meer
begeleiding per groep zijn ofwel moeten de groepen kleiner zijn. Verder wordt er nog gezegd
dat het schema van de infosessies een beetje te strak was en dat deze soms ook wat
langdradig waren. Dries merkt op dat het jammer was dat de rondleiding niet in het Kaffee
eindigde. Een gratis vat om 21u was een beetje stom aangezien er dan weinig eerstejaars in
het Kaffee waren, zou beter in de namiddag zijn. Van de faculteit is er een voorstel om
volgend academiejaar de infosessies om 10u te laten beginnen (2 sessies), daarna broodjes
aan te bieden, gevolgd door nog 2 sessies en dan een rondleiding die dan wel in het Kaffee
zou eindigen. Loren vond de communicatie met LOKO niet zo goed, Lins zal dit op de AV
melden. Robin stelt voor om de openingsdag op een weekenddag te houden maar dit idee
kent weinig succes bij de rest van de kringleden.
Campus:
Loren: veel betere locatie dit jaar, tentje staat veel centraler en springt veel meer in het oog.
Jammer dat het weer tijdens de openingsweek minder was. Er zijn in tegenstelling tot
andere jaren geen klachten gekomen van het HIVA, wat waarschijnlijk ook een gevolg is van
de nieuwe locatie van het tentje. Gust vond 2 dagen eigenlijk te kort. Lins legt uit dat dit
komt omwille van het feit dat we alles elke dag afbraken zodat er niemand moest blijven
slapen en dit voor 3 dagen meer werk zou zijn. De bungee run was ook te duur om 3 dagen
te huren. Loren oppert of de bungee run dan niet beter enkel de laatste 2 dagen kon staan
indien 3 dagen. Idee voor volgend jaar.
Massaverkoop:
Iris licht de reden toe waarom de massaverkoop dit jaar enkel voor eerstejaars was ( = nog
niet voldoende boeken van andere jaren binnen). Lisa zegt dat de shiften overlapten met de
lessen van de kringers en dit volgend jaar anders opgesteld moet worden zodat kringers niet
halverwege hun shift naar de les moeten. Onderling wisselen en komen helpen wanneer je
kon was wel een optie en werd ook veel gedaan.

TD:
Complimenten voor Laura, ze heeft dit heel goed gedaan. Ook Senne heeft zeer goed werkt
geleverd zelfs vanuit het verre Zweden. Ook de locatie was zeer goed, Rumba trekt volk aan.
Een negatief puntje was het feit dat er niet op tijd en niet zo goed gecommuniceerd is met
Promcomm. Ook waren eer geen flyers, dit was een misverstandje van Laura. Een goed idee
naar volgend jaar toe is om flyers voor de openingsTD in de zakjes van massaverkoop te
steken.

Algemene nabeschouwing: kutzand! Verder wel een zeer leuke avond. Speciale dank voor
Toon om mee zand te komen scheppen.

Plan om nieuwe specifieke facebookgroepen aan te maken om minder reclame te moeten
maken met het Politika account en zo minder dwingend over te komen. De bedoeling is niet
om voor elk evenement of voor elke activiteit een facebookgroep aan te maken want dat
zou ook onoverzichtelijk worden, maar wel voor grote zaken die over langere tijd gaan zoals
bijvoorbeeld Start to Run. Dit werkt veel persoonlijk er spreekt mensen met dezelfde
interesses aan. Louis merkt op dat het nadeel hiervan wel is dat je bevriend moet zijn met
personen voor je ze aan de groep kan toevoegen. Jannes vraagt hoe we mensen effectief
gaan toevoegen? Vince brengt het idee naar voren om de links naar de nieuwe groepen in
de beschrijving van de bestaande jaargroepen te zetten. Robin zegt wel dat we goed moeten
kijken naar welke groepen we maken want dit mag geen kakafonie of overload worden.
Conclusie : groepen voor
 Start 2 Run
 Tweedehandsboekenverkoop
 International
 IFB competities
 Reizen (surf, ski)

Tim bedankt namens het Kaffee alle mensen die de afgelopen week gesteward hebben.
Verder wordt er nog gevraagd of het nieuwe systeem met 2 shiften van 3u in plaats van 3
shiften van 2 uur goed is. Er wordt afgesproken dat dit nieuwe systeem zo zal blijven tot het
kouder wordt en dan herbekeken zal worden.

Lins benadrukt het belang van het feit dat activiteiten in lijn moeten liggen met de
vooropgestelde begroting en jaarplanning. De jaarplanning is nog enigszins flexibel, de
begroting is dat niet! Adri zegt dat LOKO het tarief van de waarborg voor IFB ploegen
gewijzigd heeft en dit dus niet overeen komt met de begroting. Aangezien het om een
waarborg gaat die we zouden moeten terugkrijgen is dit geen probleem.

Woensdag 2-5: Jens
Donderdag 2-5: Loren en Louis
Waarvoor dank!

Lins legt het nieuwe systeem voor de updates van de werkgroepen uit en vraagt of er nog
bijkomende vragen of opmerkingen zijn.
Sport: De Max Beker gaat door
Cudi: het tarief voor helpen in de cudi is 3 bonnetjes per shift, ook voor kringers
24 urenloop: meer LOKO shiften dit jaar wegens wegvallen Letteren (5 of 6 meer)

De drank wordt vanaf dit jaar niet meer tijdens de KV aangeboden maar erna om samen nog
gezellig een pintje te drinken in het Kaffee.
Het tijdstip van de KV wordt vastgelegd op elke woensdag om 18u30, met voorbehoud voor
uitzonderingen.
Lins legt het systeem van het evaluatieformulier en de nieuwe functie van de kitchenette uit.
Datum van het promofilmpje voor de 24 urenloop wordt besproken, dit moet zo snel
mogelijk gebeuren en de opnames zullen plaatsvinden meteen na de volgende KV.
Politika zoekt nog steeds STUVERS.
Jante gaat Politika op vraag van de programmadirectrice nog voorstellen in de master
Sociaal Beleid wegens veel schakelstudenten en zoekt hiervoor nog enkele kringers die mee
willen gaan.
Tot slot geeft Jante nog een klein woordje uitleg bij zijn situatie rond Psychologie. Jante blijft
dit academiejaar vice-krico.

