Aanwezig: Eline p., Robin C., Adrien A., Evelien W., Gust B., Tim H., Glenn V., Dries T., Lins H.
Afwezig mk: Amber, Lisa, Laura J., Dries V., Lotte, Sophie, Vince, Toon, Jens, Dries H., Louis,
Pauline, Sofie, Jante, Charlotte.
Afwezig zk: De rest.

Living campus erbij ?
Robin heeft opmerking (iets met examens en tuchtcorrectie. Lins vermeld dat preases twee
schrijfwijzen heeft en Robin’s opmerking dus eigenlijk niet boeiend is. Het kan allemaal: krico
of preases).
 Verslag goedgekeurd

Adrien: alle drank is uitgedeeld, meer opkomst als vorig jaar. Veel meer. Paradoxaal want dit
jaar meer lopers. Goed gedraaid: donderdag, Dries’ verjaardag. Het was leuk.
-> robin heeft een vraag: waar zijn de ballen? Adrien krijgt er geen dus Robin ook niet. Tim
heeft er wel nog twee voor Robin.
Glenn: misschien van droomland?
Tim: In de plaats tapkit geven?
Liefst sporttap niet meer op donderdag; beter verdelen en tapopleiding voor sport op
voorhand.

 Vraagje 24urenloop: Jannes heeft de mensen van citylife ontvangen.
Vertegenwoordiger geeft extra korting. Vertegenwoordiger is niet tevreden want
iemand zei dat ze daar echt niet mee bezig gaan houden. Wat is er wel gezegd: Gaan
we niet doen met de Ipads, niemand lidkaart

Geld is gebruikt voor T-shirts, maar er is apart geld voor. Geen idee waarom geen
teambuilding gehouden want laatste weken meer MW.

Robin: globaal gezien was het heel goed, veel reclame maar niet het gevolg dat aula vol zat.
Populariteit overschat. Shifters hebben dat heel goed gedaan, bedanking. Samen met de
shifters hebben we van dit evenement iets professioneel gemaakt. Receptie Jens en Lieze
goed klaargezet. Ook bedanking voor laatste shifters en vervoersmensen (CK en Faculteit)
Eline en Tim ook, geholpen zonder dat te vragen.
Lins: beperkte opkomst waarom? Te vroeg? In de PDS was het klimaattop.
Robin: CDS had ook studentendebat. De Crem is ook pintje komen drinken (dit staat nog in
de frigo). Nog vragen of opmerkingen?
Lins: jammer dat het te laat was (regen en druk op de weg) Misschien eigen aan CD&V?
Achter de feiten aanlopen? Organisatie goed, alles goed verlopen, opkomst niet super.
Inhoud was ook niet top, voelde iets te veel aan als propaganda (regering goedpraten, niet
echt neutraal) typisch politiekers.
Tim: Lins, ben je niet tegengesproken?
Lins: Ik wist gewoon niet hoeveel tijd die mens (De Crem) had.
 Robin twijfelt of hij een boze mail gaat sturen naar Veto, Veto heeft heel artikel
geschreven over De Crem. Politika is nergens vermeld. Foei

Alles beschouwd, beter als vorig jaar. Iedereen heel zat zoals verwacht. Slechts twee
incidenten noemenswaardig: Reno is door deur gevallen en heeft gat in Pain Louvain
gemaakt, wordt afgehandeld. Incident aan deur bij iedereen buiten gooien. Complimenten
van Tim aan alle stewards en tappers. Politie (zowel lokaal als hoger) heeft complimenten
gegeven.
-> Eline: raam is open blijven staan. Na Kempenzuip waren jongemannen naar boven
gegaan. Vanalles naar beneden gegooid, raam open blijven staan, binnen geregend, klink
gepikt,… Politie heeft officiële waarneming gedaan.
Lins: wat met verzekering? Vloer en plafond boven BSSP waterschade.
Robin: bewakingsagent heel positieve feedback. En sympathiek.

Was er iemand? Neen.
-> volgend semester afschaffen? Banner fout, te laat gecommuniceerd. Volgende keer nog
evaluatie.

Glenn was er niet echt. Artiestenverantwoordelijke en zaalverantwoordelijke was Jante.
Lins: Hoe ging voorbereiding met LOKO? Glenn: ging wel, veel WV’s. er werd inzet verwacht
maar uiteindelijke deden ze het zelf. Slecht punt: niet veel inbreng, Bv. Discobar Galaxy
afgebeld, zomaar zelf veranderd. 8 december evaluatie WV.
Lins: als ge een shift doet, eender waar, zie dat je u een beetje deftig houdt. Op LOKOmotion
is er vollenbak gedronken door iemand. Dat kan als je er tegen kan maar dit is niet te pikken!
Zeker omdat er andere kringen bij waren.
Gust poneert dat op de evaluatie WV Skikot wordt aangemaand hun rommel zelf op te
kuisen.

Veel mensen, ook veel mensen die even kwamen lachen. Alle Cara is verkocht. Geen
probleem, niet gemuild. (Tim was zat, had zijn materiaal bij. Er zat een jongen te SMSen. Die
jongen zit er vrij lang aant GSM’en. Het was Grinder! Tim is verdergegaan want hij was zat.)

Lins: herexamenrooster wordt aangekaart. Begin augustus is te laat om dit te
communiceren. Unief zegt dat het niet vroeger gaat en willen er niet van afstappen.
Voorstel: inschrijving vervroegen en zo ook communicatie vervroegen. Is maar suboplossing.
Besluit: Breekpunt in het debat. Alles of niets. Alles: voor juli rooster bekendmaken. Geen
compromis. Er wordt nog over gediscussieerd.
Robin: Nieuwe Toledo trekt op niets.
Lins: Er kan feedback gegeven worden. Knop of doormailen naar Lins.
-> wat met Rectorsverkiezingen? Getrapt of rechtstreeks. Extra studieplaatsen voorzien? Bv.
Aula tussen de lessen.

Begon saai met fonds. Hervorming kwam daarna, opmerkingen zijn gegeven? Vrijdag nog
een vergadering. Nota: diversiteitsnota niet besproken. Alma: Begroting is besproken. XXX€
bespaard op werknemers, maar niemand ontslagen.

Robin: Geen naam? Twijfel
Lins: ik ga me baseren op evaluatie van vorige KV (of die daarvoor of die daarvoor)
Jaarthema LOKO = “Vrij gewillig”. Liken’ sharen’
Rolstoelfakbar: niet zo evident, enkel KULeuven kan er in Politika iets aan doen.
Robin: Wéér Politika Kaffee niet vermeld in Veto.
Lins: er wordt nog met vice-rector gebabbeld.

Nog niet in een concrete fase, enkel gesproken over visietekst.

Deze week alles in orde. Volgende week:
Zondag week 12: 23-02

Teambuilding volgende week 8 december, Kerstfeest de 16e.
Ontbijt: vrijdag 8e december iemand nog helpen ofzooo?
Kiesweek: schriftelijk week na paasvakantie. Passieve kiesweek is dus in Paasvakantie
Vrij-gewillig: delen.
De Slimste Prof: doctoraatstudenten. Opbrengst gaat naar artsen zonder grenzen (MFL)
afkomen!
Begroting: op voorhand alles doorgeven voor terugbetaling!! Niet achteraf verassingen. Dat
is voor de sint.
Sint: Tyra heeft een goede Kodak voor foto’s. Gust gaat foto’s trekken.
Fotograaf Nederlandstalige: nog niet.
Voetbalwedstrijd ESN: uit de hand gelopen, match stopgezet. Uitdagingen (Adrien heeft iets
te fel gereageerd). Na uitdagingen genegeerd en weg gegaan. LOKO is verwittigd, Louis’ mail
was niet zo goed (te diplomatisch) Er wordt samengezeten met LOKO en ESN. Adrien vraagt
om de score gelijk te houden, er gaat niets veranderen als het woord tegen woord is. Ook
gevraagd om met LOKO vaststellingen te maken op andere match. Er ontstaan
onregelmatigheden en kleine discussie
Skireis: 11L/15Min. Chocomelk. Posten op facebook. Nog acties? Neen. Blok komt eraan.
Langsgaan aula’s + plakken. Facebookadvertentie 4500 mensen hebben dit al gezien. Medica
deelt skireis. Mail is er gestuurd naar Snowblend surfdingshit mag gebruikt worden. We
hebben echt nog maar een paar mensen nodig! Kring moet ook mensen aanspreken!
Zaterdagbus wordt gecommuniceerd.
SOTS: nu al obstakel proberen regelen.
Teambuilding: waar? Ck. Lasershoot: KV is unaniem voor.
Kaffee heeft vraag gekregen om shiften in te korten tijdelijk. Shiften moeten worden
opgevuld. Bonnen/nacht wordt niet verhoogd.
Glenn: TD met Mercator: verplaatst naar 16 maart (dag voor jarenwekeend)
Dries: Vraagt zich af hoelang Gina het nog gaat regelen?
Adrien: Kaffee, HDR steward echt heel slecht. Glazen op straat gisteren!

