Aanwezig: Laurien Breuls, Jonas Jaspers, Laura Jame, Vince Devos, Lisa Van Eyken, Dieter De
Wilde, Loren Du Rochez, Lotte Vanmaele, Liam Hermans, Glenn Vermoesen, Amber Brouns,
Evelien Wuyts, Loïc De Wandeler, Pieterjan Pauwels, Paulien Put, Robin De Cubber, Jante
Van Elsen, Lins Heivers & Charlotte Vandemoortele
Afwezig mk: Ellen, Pauline, Lieze, Louis, Iris, Sophie, Toon, Adrien, Laura R, Gust, Dries H.
Afwezig zk: De rest

Goedgekeurd.

Op het evenement waren 11 mensen (allemaal vrouwen). Een vrij lage opkomst dus, maar
wel een zeer gemotiveerde groep. Het idee is om dit evenement vanaf nu jaarlijks te
organiseren dus we mogen niet inzetten op extra volk door ook studenten uit de bachelor
aan te spreken aangezien deze de volgende jaren nog aan bod komen. Dieter stelt voor om
dit evenement te herhalen in het 2e semester, omdat er dan volgens hem meer
afstuderende studenten zijn. Robin vraagt of het niet beter is om het evenement 1x per jaar
te organiseren, maar dan in het 2e semester. Dit is vrij moeilijk omdat BR al een drukke
agenda heeft voor het 2e semester.

De maesweek verloopt goed. Tot nu toe zijn er een beerpong tornooi en een ochtendcantus
georganiseerd die beiden succesvol waren. (Een meer uitgebreide update wordt verplaatst
naar volgende week aangezien het kaffee vrij zat is)

De regisseur van het Politika toneel van vorig jaar ziet het niet zitten om op praktisch vlak
alles opnieuw te organiseren. Dit zullen Lotte & Lieze dit jaar voornamelijk op hun nemen.
Voor verdere info wachten we nog op een antwoord van de andere toneelspelers.





Night o/t proms blijkt geen succes, want er zijn nog geen kaarten verkocht. Zijn er
kringers die mee willen?
Voor de show van K3 zijn er nu 50 tickets besteld.
Cultuur heeft ook een hostel geboekt voor de cultuurreis naar Wenen.
Cultuur vraagt zich af of ze het evenement van het Groot Dictee der Nederlandse
Taal mogen delen via onze facebookpagina. Ja, dat mag!
Politika moet ook shiften op dit evenement, maar dit zullen Stien & Lotte doen.

Alles is geregeled. Lins legt nogmaals uit hoe het cambiosysteem werkt, zodat jaren met de
auto naar de winkel kan.
Voor de eerstebachdag wilt jaren een cantus organiseren, maar ze weten niet goed welke
zaal ze best gebruiken. Het probleem is dat ze niet weten hoeveel volk er komt en hoeveel
vaten ze moeten voorzien. Amber stelt voor dat enkel de winnaars van het stadsspel naar de
cantus mogen komen (gratis). Zo kunnen we zelf bepalen hoeveel mensen er komen.
Lins vraagt of er al iemand begonnen is met de uitwerking van het stadsspel. Amber is hier al
ideeën voor aan het zoeken. Lins maakt zich zorgen om het weer, maar denkt dat een gratis
cantus wel een goede motivatie is om deel te nemen aan het spel. Jaren zal nog eens vragen
aan de 1ebachploeg of ze het stadsspel een goed idee vinden.

Voor het systeem van citylife heeft Politika tot nu toe 1 deal, namelijk 3 studentcoins = 1
gratis pintje. Aangezien wij zelf geld kunnen verdienen met deze studentcoins zou het beter
zijn om nog enkele andere deals te voorzien, maar welke?
Amber stelt voor om korting te geven op het galabal. Jonas reageert dat het galabal sowieso
uitverkocht zal raken, dus dat we hier geen extra deals nodig hebben. Lins vindt het beter
om een deal te voorzien bij evenementen waar we meer volk naartoe willen lokken.
Bijvoorbeeld 1 studentcoin = 1 gratis zakje chips op de filmavond. Een ander voorstel is om 5
euro korting te geven op de ‘social science’ truien bij x-aantal studentcoins.

Lins herhaalt het verschil tussen Stura en LOKO. Er bestaat nu een tweedeling tussen stura
en loko. Aangezien stura bijna de volledige onderwijsbevoegdheid heeft, is Loko een groot
deel van zijn identiteit verloren en daar wil de Loko AV nu een oplossing voor vinden.
Daarom vragen ze aan alle kringen om positieve & negatieve punten aan loko op te sommen
en om eens na te denken over wat er moet veranderen en wat wij een goed loko vinden.

1) Positieve punten LOKO
 Vertegenwoordiging van de Leuvense kringen op sociaal vlak
 Idee van ‘overkoepeling’, geeft een beeld naar de buitenwereld toe als ‘één
organisatie’
(opmerking: wel veel discussie door artikels in veto)
 Organisatie van grote evenementen zoals 24urenloop, lokomotion, … en deze
zijn zeer populair bij de studenten
 Zoektocht georganiseerd door LOKO, verenigt mensen over de faculteiten
heen. Loko voorziet ook altijd leuke prijzen voor bij hun evenementen.
 SOS Blok
 Uitleendienst is zeer handig en werkt grensverlagend voor de kringen.
(opmerking: werkt niet grensverlagend voor de studenten zelf)
 Albatros
 Loko spoort se studenten aan om bij andere verenigingen te gaan
 Sessies van LOKO vb. vrijwilligers motiveren, vergadertechnieken, stewarden,
fotoshop voor beginners, … (kan wel meer reclame gebruiken)
 Berichten op de LOKO facebookpagina zijn vaak zeer handig/bruikbaar voor de
kringen
 Plan sjarel
2) Negatieve punten LOKO
 AV’s (nu WV studentenbeleid) duren te lagen
 Loko is vaak zeer laat met het doorsturen van informatie over AV’s/WV’s
 Niet altijd goed georganiseerd: veel posten voor weinig vrijwilligers en te
veel nutteloze vergaderingen
 Hun mandaten raken niet opgevuld (maar dit ligt niet aan de verenigingen
zelf, is algemene trend)
 Als iemand geïnteresseerd is in een mandaat bij LOKO is er niemand die
deze kandidaat kan zeggen wat er precies van hem/haar verwacht wordt.
Hierdoor haken mensen af.
 De communicatie is vaak zeer ‘last-minute’
 Loko blijft telkens tussen dezelfde mensen. Het gebeurt zelden dat
studenten die nooit in een kring hebben gezeten een mandaat bij loko
overwegen.
 Bij de rondleiding voor nieuwe studenten in het begin van het jaar belooft
loko hapjes en drank, zorg dat dit er dan ook is.
 Voor de kringen is het onduidelijk wie precies wat doet binnen Loko en wie
het aanspreekpunt is dat ze nodig hebben.
De voorzitter en ondervoorzitter van stura komen zich in het begin van het
jaar voorstellen aan de kringen, kan loko ook niet zoiets doen?
3) Wat willen wij veranderen aan LOKO?





Meer duidelijkheid: wie = wie? / wie doet wat?
Meer zichtbaarheid naar niet-kringers toe
Meer vrijwilligers aanwerven en meer structuurgericht werken
LOKO speelt een cruciale rol in het contact leggen tussen kringen (vb. LOKO
midweek), misschien ook zoiets per werkgroep organiseren?
(opmerking: daar dienen plan sjarel, après AV, … ook voor)





Een contactenlijst maken zodat het duidelijk is wie we precies moeten
aanspreken binnen LOKO en bij andere kringen.
Meer openheid naar alle studenten toe
Meer communicatie binnen loko naar hun eigen opvolgers toe.
Opmerkingen en problemen van vorige jaren doorgeven, zodat niet elk jaar
dezelfde fouten opnieuw voorkomen.

4) Wat is een goed LOKO?
Loko als een ‘vangnet’ voor de kringen. Wij willen LOKO zien als een sterke groep die
weet wat hij wil en die zijn bevoegdheden kent. Dan kunnen kringen hier ook
makkelijk bij terecht en krijgen ze hulp voor hun activiteiten. Loko heeft op dit
moment wel gezag, maar er zijn te veel onduidelijkheden en coördinatieproblemen
die een sterk loko in de weg staan. Hierdoor merken de kringen voornamelijk de
straffen/boetes van loko op, maar niet de positieve punten
Robin vraagt ook wat loko zelf op deze vragen antwoordt.

We zijn nu 6 weken verder in het academiejaar en tot nu toe hebben we weinig hulp
gekregen van medewerkers. Wel 15 mensen die al een shift gedaan hebben, maar dit zijn
allemaal oudgedienden en 1 nieuw iemand die bij evenementen zit. Dieter heeft tot nu toe
voornamelijk online gezocht naar medewerkers (oa. Via de midweek facebookgroep), maar
heeft ook een aankondiging gedaan in de aula tijdens de meter-&peteravond. In totaal zijn
er nu 102 medewerkers, waarvan 20 nieuwe eerstejaars.
Op dit moment wordt de shiftenlijst tegelijk in de kring- en in de medewerkersgroep gepost,
maar de kringers vullen deze sneller in en medewerkers stewarden niet graag met een
vreemde. De kv beslist om de stewardshiften voortaan eerst in de medewerkersgroep te
zetten en enkele uren daarna pas in de kringgroep.
Het is ook de taak van elke kringer om mensen aan te spreken. Probeer eens samen te
stewarden met vrienden/mete-of petekindjes zodat ze iemand naast zich hebben die ze al
kennen en die ervaring heeft. Dit werkt drempelverlagend. We moeten ook de belongingen
van stewarden en shiften voor Politika extra in de verf zetten. Gratis inkom of korting,
bonnen, … In de PS wordt de oproep voor medewerkers ook een vaste rubriek.
Jante stelt ook voor dat Dieter langsgaat op een jarenactiviteit. De mensen die hieraan
meedoen zijn vaak meer gemotiveerd en staan al dichter bij Politika.
Dieter gaat ook T-shirts bestellen voor de medewerkers. Deze zullen samen worden besteld
met de t-shirts van jaren. Amber en Laurien gaan volgende dinsdag tussen 9-10u bestellen
en Dieter zal de kleur T-shirts laten weten.

a) Sociaal: De huur van het Theokot (voor de pokeravond) is gratis voor leden van VTK.
Lins zal dit navragen bij de praeses van VTK.
b) Feest:
Glenn stelt voor om zelf kannen te kopen voor cantussen. Dit kost 4 euro/stuk. Feest
mag dit doen als ze hier geld voor vinden in hun begroting.

Voor Lokomotion zijn de zalen beslist. Politika krijgt de Albatros, samen met
psychologische kring en industria.(thema = marginaal) De afterparty zal ook
doorgaan in de Albatros, dus dit gaat wel tot 7 à 8u duren. 1 shift op lokomotion
zorgt voor gratis inkom, voor elke extra shift die wordt opgenomen krijg je 2
bonnen.
Glenn zelf draait op lokomotion in Alma 2 van 22-23u, allen daarheen!
Onze plan sjarel gaat door op 15 november. Het thema is Vegas, dus iedereen die
iets van inkleding heeft in dit thema mag dit zeker meebrengen.
3) Lezing&debat: danku promcom voor de goede samenwerking


















Het thema van de cantus en van het jarenfeestje was allebei ‘fout’. In het
vervolg best even afspreken of er gewoon een ‘foute week’ van maken zodat er
meer overeenkomst lijkt tussen de evenementen van politika.
Let op bij het antwoorden op een mail van Jante dat je niet de hele kring mailt.
De kv vraagt of Jante elke zondag een reminder kan sturen voor de updates van
de werkgroepen.
De kring-kaffee-cudi cantus zal doorgaan op 11 november (eerst een korte kv)
Hanne Van Schaijk stapt uit de kring
De beamer die we gehuurd hadden van de Agora voor 24urenloop werd vuil
teruggebracht. Let er op dat dingen die niet van ons zijn (en liefst ook de dingen
die wel van ons zijn) netjes worden teruggebracht
Jante & Robin waren vandaag te laat doordat ze meespeelden met de
zaalvoetbal. Politika heeft gewonnen met 21-3.
Vince vraagt of het probleem met de onderwijspagina op de website is opgelost.
We gaan dit bekijken tegen volgende kv.
De kring gaat ook een teambuilding doen. Jante is hier ideeën voor aan het
bedenken.
Charlotte vraagt of iedereen zich online op aanwezig wil zetten bij onze
evenementen. Dat is aantrekkelijker voor andere mensen om ook te komen.
Robin wijst erop dat er geen communicatie is tussen de werkgroepen over
wanneer welke evenementen online worden gezet. Zorg dat niet alles op
hetzelfde moment online komt.
Let erop dat je niet op ‘vind ik leuk’ klikt in naam van Politika. Het is vrij
belachelijk als Politika zijn eigen berichten leuk vindt.
Laura vraagt of Vince in haar plaats berichten online mag posten.

