Aanwezig: Lins Heivers, Charlotte Vandemoortele, Lisa Van eyken, Sophie Vervynckt, Iris In’t
Ven, Eline Paesen, Stijn Bex, Tim Heymans, Gust Buelens, Dieter De Wilde, Pieterjan
Pauwels, Pauline Walgraeve, Lieze Van Dyck, Lotte Vanmaelen, Liam Hermans, Toon Cools,
Louis Cloots, Vince Devos, Dries Hiroux, Dries Vaesen, Jens Van de Moortel, Robin De
Cubber, Laura Jame, Glenn Vermoesen, Hanne Van Schaijk, Evelien Wuyts & Stien Gabriëls
Afwezig zk: Jante Van Elsen, Sofie Renap, Laura Ronsmans, Loïc de Wandeler, Paulien Put,
Steven Linart.

Lins voegt nog enkele extra punten toe aan de agenda en dan wordt deze goedgekeurd. Het
verslag van vorige kv wordt overlopen. Sophie wijst op enkele schrijffouten en ook dit wordt
goedgekeurd.

Laura vertelt dat het een goede infosessie was, maar wel met een lage opkomst.

Lins en Laura zijn op bezoek gegaan in Antwerpen (journalistiek), waar ze o.a. afspraken
hebben gemaakt rond studentenvertegenwoordiging en samenwerking. Laura vond het zeer
nuttig en hoopt dat het bezoek aan Brussel een even goed effect zal hebben. Er is wel geen
contact meer geweest met Antwerpen sinds het bezoek.

Goede opkomst, ongeveer 100 eerstejaars hebben zich ingeschreven en er zijn ongeveer 30
begeleiders dus dat komt mooi overeen. Donderdag start de eerste sessie voor diegenen die
al willen beginnen en vanaf volgende week is het de officiële start.

Tijdens de vorige Stura AV werden verschillende mandatarissen verkozen, maar nog steeds
geen voorzitter. Als ze geen geschikte kandidaat vinden, zal de huidige ondervoorzitter deze
taak waarschijnlijk op zich nemen en gaat Stura op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter.
Op de Loko AV werd de fakbarcode ondertekend door Eline en Lins. Er werd ook een
beslissing genomen over de keuze van stewardjassen. Door de AV werd het andere model
gekozen, dan dat wat de kring eerder had gekozen.

Vanaf het 2e semester krijgt Toledo een volledig nieuwe lay-out. Loko & Stura vragen
hiervoor input; wat willen jullie veranderen/toevoegen?
 Ook via Chrome Toledo kunnen openen
 Inloggegevens van Toledo en KULoket aan elkaar linken
 ISP en IER meer gebruiksvriendelijk maken
 Zoekfunctie toevoegen
Het studentenportaal is niet populair en wordt weinig gebruikt door studenten, maar bevat
wel belangrijke info. KULeuven had het idee om deze info via Toledo beschikbaar te stellen,
maar dit bleek niet mogelijk op de nieuwe site. Een 2e voorstel was om een algemene link
naar het studentenportaal op Toledo te zetten en mails te sturen met een link naar
belangrijke berichten via Toledo. De KV is bang voor te veel spam, maar als de info niet op
de website geplaatst kan worden lijkt mail de enige optie.

WV Cultuur werd niet echt voorbereid aangezien deze vooral informatief gaat zijn volgens
Lieze. Lins vraagt om dit volgende keer wel voor te bereiden zodat we de agendapunten op
voorhand op de kv kunnen bespreken en een standpunt kunnen innemen.

Dezelfde opmerking als cultuur: WV voorbereiden. Adrien zegt dat de WV telkens
dinsdagavond is en dat LOKO vaak laat is met info doorsturen, waardoor het moeilijk is om
de kv op tijd een update te geven over de vergaderingen.
Op de Wv bleek dat ook 2 andere kringen (Wina & VRG) bickey’s gaan verkopen op de
24urenloop. Lins stelt voor om te denken aan andere opties om te verkopen aangezien
andere kringen sponsoring krijgen en bedrijvenrelaties nog geen reacties terug heeft gehad
op aanvragen voor sponsoring. Stijn stelt voor om evt via een frituur een deal te maken,
waardoor we misschien wel mee kunnen concurreren met de andere kringen of om speciale

bickey’s te maken (bvb. met extra kaas of met spek tussen) waardoor we ons toch
onderscheiden van de anderen.
Adrien zegt dat hij morgen een lijst zal krijgen met wat de andere kringen zullen verkopen en
stelt voor om pas te beslissen als we die lijst hebben. Hij gaat ook vragen naar de plaats van
de eetstand.
Adrien denkt dat het idee van Stijn (‘special bickey’s) njiet zal werken aangezien studentuen
vooral kijken naar de prijs. Een ander idee is om een soort Tombola te houden door per
bickey een lotje mee te geven.
Dus: 2 mogelijke alternatieven  iets anders aanbieden of extra’s toevoegen bij bickey’s;
We gaan een beslissing nemen wanneer we weten wat de andere kringen zullen verkopen.
Adrien vraagt of we dezelfde incentives houden voor het lopen, want hij vindt deze zelf vrij
laagdrempelig en wil meer rondjes laten lopen voor een beloning. De KV is het hier niet mee
eens en wil het zo laagdrempelig mogelijk houden. Stijn merkt op dat er dit jaar ook geen
gratis vaten zullen zijn, maar zal vragen aan Maes of we eventueel andere overschotten
kunnen krijgen dit jaar.
Lins vraagt ook of er een stemming was mbt de shiftenverdeling van LOKO. Deze was er,
maar door slechte communicatie vanuit loko was die niet duidelijk voor de wv dus ook niet
mogelijk om de kv hiervan op de hoogte te brengen. De uiteindelijke shiftenverdeling is
volgens Adrien wel voordelig uitgevallen voor Politika. Enkel de deelnemende kringen zullen
shiften op zich nemen, dus niet Letteren.
Gust meldt dat evenementen nog op zoek is naar een tent voor 24urenloop en dat ze ook
nog zoeken naar sponsoring.
Lins zegt dat iedereen tijdens de 24urenloop zo veel mogelijk daar verwacht wordt (19, 20
en 21 oktober). Zeker bij de afbraak woensdag avond moet iedereen aanwezig zijn!
Verder doet Adrien nog een oproep aan alle kringers om hun vrienden aan te spreken om te
komen lopen, elk rondje helpt!

Evelien vond de stewardopleiding zeer nuttig en de broodjes waren lekker. Lins doet de
kring eraan denken dat de laatste stewardopleiding op 12 oktober is en vraagt om met zo
veel mogelijk kringers te gaan.

Stijn wijst de 2kv erop dat er maandag geen stewards waren van 2-5u en dat niemand het
kaffee hiervan op de hoogte heeft gebracht, waardoor Stijn (als stewardcoach) en Eline zelf
hebben moeten stewarden die avond. Dit was ook niet de eerste keer. Hij zegt dat het kaffee
zelf ook al veel werk heeft, door om de 3 avonden een stewardcoach te moeten voorzien, en
zelf elke week een namiddag en een avond verantwoordelijke te zijn in het kaffee. Daarnaast
vervult iedereen van het kaffee ook zijn eigen specifieke taken zoals financiën, stock, … Ze
doen ook zeer veel voor dekring maar krijgen hier weinig engagement voor het stewarden
terug en dit vinden ze spijtig! Zowel het kaffee als het kricoteam rekent erop dat dit de
komende weken niet meer het geval zal zijn en dat de shiften telkens helemaal opgevuld
zullen worden.
Lins herhaalt ook de afspraak dat iedere kringer per semester minimum 5 shiften moet
doen. Wie nog geen shiften heeft gedaan moet dit veranderen! Extra opmerkingen ivm het

stewarden is dat ook de straat in het oog gehouden moet worden. Ga daar dus staan en zorg
dat auto’s makkelijk kunnen passeren. Verder moeten de stewards ook tot het einde van de
shift blijven en dus tot wanneer een beheerder komt zeggen dat je naar binnen mag komen
of tot er afwisseling is.
Lins vraagt ook of Dieter kan langsgaan in de aula’s om extra reclame te maken en daarbij de
beloningen voor het stewarden extra te benadrukken.
Robin stelt voor om ook midwekers of andere eerstejaars mee te nemen naar de
stewardopleiding om zo meer medewerkers te kunnen motiveren ook echt te stewarden.
Gust merkt op dat de kringers niet enkel de vroege, maar ook late shiften moeten nemen.
Het zijn altijd dezelfde mensen die van 2-5u aan de deur staan. De kring stemt dat minstens
2 van de 5 verplichte shiften een late shift moeten zijn, om zo een betere verdeling te
krijgen.
Stijn vraagt ook stewards voor de dagdisco dinsdag. Hij stelt voor om stewards te voorzien
vanaf 15u30 (einde school) tot 5u snachts. De stewards in de namiddag moeten enkel aan de
deur staan wanneer dit nodig blijkt te zijn, verder staan ze gewoon standby. Hiervoor krijgen
de shifters 6 bonnen per 2u.
Evelien wil het kaffee nog bedanken voor de goede ondersteuning tijdens het stewarden.
Het is fijn als beheerders regelmatig naar buiten komen om een praatje te maken met de
stewards.

Weinig kringers hebben de updates gelezen en Lins vraagt om dit zeker te doen in het
vervolg. Laura J. stelt voor om de updates af te drukken, maar dit voorstel wordt afgewezen
omdat dan niemand nog zal luisteren naar wat er gezegd wordt.
Gust: de dj voor tijdens 24urenloop wordt Glenn
Tim: Stewards (vnl tijdens studentenwelkom) doen goed werk
Lins: nog steeds plaats voor internationale cantus  reclame maken
Stien: iemand van international bij psycho heeft gezegd dat de communicatie met politika
volgens hen niet ideaal verloopt en dat psycho zicht zorgen maakt dat er nog geen
inschrijvingen zijn bij politika. Lins stelt voor om extra reclame te maken en zo snel mogelijk
te beginnen met de voorverkoop.










Vrije mandaten bij Loko & Stura, iemand interesse?
Oktobercampagne (alcoholmisbruik) is gestart; nog geen informatie over evt
mocktails verkopen in het kaffee
Jaren: kuis het ck op na jarenactiviteiten!
Sport: aanbod van een nieuwe zaak om een gratis crossfit sessie te krijgen voor ca
20-30 personen. Stijn stelt voor om dit als motivatie te gebruiken op de 24urenloop
Er zal opnieuw een kring-kaffee cantus georganiseerd worden dit jaar
Kring en kaffee zullen elk de helft van de vaten betalen
Iris: helper van de cudi kunnen bonnetjes vragen aan iris
Pauline: zo veel mogelijk mensen meekomen naar de campus voor promofilmpje
24urenloop
Laura J: is er een update over verantwoordelijke sociaal? Loïc werd aangeduid als
verantwoordelijke



Charlotte: alle helpers van het secri moeten betaling met bankkaart beter
controleren, nog geen dingen meegeven voordat we zeker zijn dat er betaald werd.

