Aanwezig: Loren Du Rochez, Lotte Vanmaele, Sofie Renap, Lisa Van Eyken, Sophie Vervynckt,
Jens Van de Moorel, Louis Cloots, Vince Devos, Pauline Walgraeve, Amber Brouns, Pieterjan
Pauwels, Lieze Van Dyck, Loïc Dewandeler, Gust Buelens, Jannes Peeters, Laurien Breuls,
Stien Gabriëls, Ellen Schelfaut, Robin de Cubber, Paulien Put, Dries Thieri, Tim Heymans,
Jante Van Elsen & Charlotte Vandemoortele
Afwezig mk: Iris, Glenn, Dries V, Lins, Pieterjan, Dries H, Evelien, Eline, Liam, Hanne, Laura J,
Laura R, Adrien.
Afwezig zk: De rest

Jante overloopt de extra toegevoegde agendapunten. Agenda en verslag van de vorige kv
worden goedgekeurd.

Het was een leuke avond en jaren heeft verschillende positieve reacties gekregen. Er was
wel 1 groep ouderejaars zonder metekindjes, maar daar hebben we achteraf niets meer
over gehoord.
Amber stelt voor om volgend jaar hetzelfde aantal rondes te behouden, maar iets minder
vragen per ronde, zodat de quiz iets sneller vooruit gaat.
Robin merkt op dat het niet echt tactisch was van het kaffee om op de meter- en peteravond
een thema-avond te houden, aangezien dit evenement sowieso al volk naar het kaffee lokt.

Er waren ongeveer 30 eerstejaars en het was opnieuw een leuke avond! Iedereen was goed
zat.

Laurien vertelt ook dat er t-shirts voor de eerstebachploeg gaan komen. Deze gaan
waarschijnlijk groen zijn met witte opdruk om in de huisstijl te blijven.

Opkomst van de voorbije 'start to run' was ongeveer 8 personen. Er was wel iemand
gevallen onderweg die dan op het sportkot werd verzorgd en naar haar kot werd gebracht.
Zij was niet tevreden over de reactie van Adrien die haar val naar haar mening te licht
opnam en gewoon zelf verder liep. Verzekeringspapieren waren niet nodig.

Er waren ongeveer 15 mensen en het was een leuke film, maar er is wel weinig verkocht. Bij
de volgende film (waarschijnlijk woensdag 28/10) gaat sociaal vroeger beginnen met
reclame maken om zo meer mensen aan te trekken.
Loïc heeft voor het pokertornooi prijzen van het Theokot opgevraagd en gaat hiervoor
samenzitten met Jante om dit evenement verder uit te werken.
Laura R. vraagt of we met politika graag naar een uitzending van 'De quiz van het jaar' willen
gaan. Kv reageert enthousiast dus Loïc gaat hier meer info over vragen.

De dagdisco was een groot succes! Er werden ongeveer 25 vaten afgetapt. Het kaffee
bedankt ook de stewards en zegt dat het fijn is dat er af en toe kringers ook in de namiddag
langskomen in het kaffee. Ook Amber wordt nog eens bedankt omdat ze vorige week
stewardcoach was.

Feestjes is niet aanwezig op de kv vanwege de cantus, maar Robin was ook op de wv dus zal
hij het verslag geven. Op de wv werd de verdeling van de zalen onder de kringen besproken.
Elke kring moest hierbij zijn voorkeur voor een bepaalde zaal opgeven en politika heeft voor
de Popclub gekozen met als thema 'foute party'. De enige andere kring die dezelfde
voorkeur had opgegeven was medisoc, dus we verwachten dat deze 2 kringen samen gaan
werken op lokomotion. Lins zelf vraagt zich af of het niet mogelijk is om met een grotere
kring samen te werken. Verder kwam er nog een vraag vanuit Loko, namelijk of er onder de
kringen mensen waren die graag dj wilden zijn op lokomotion. Jannes heeft misschien wel
interesse en gaat dit regelen met Laura R.

Jante overloopt de punten op de agenda en vraagt of er nog kringers zijn die graag zouden
deelnemen aan de vergadering komende vrijdag. Lisa en Loren zeggen allebei dat ze wel
willen komen.
Loren vraagt na hoeveel stemmen Politika intussen heeft. Charlotte zegt dat de telling werd
aangepast door Loko, waardoor Politika nu 4 stemmen heeft.

Jante vraagt hoe het gaat met de communicatie tussen de Psychologische kring en Politika.
Jens vertelt dat ze uiteindelijk pas voorbije maandag hebben afgesproken met de
psychologen aangezien er wat miscommunicatie was door de Kick-off TD van Psychologie. Er
zijn nog steeds zeer weinig inschrijvingen, dus International is extra reclame gaan maken
door het evenement nogmaals te delen in verschillende facebookgroepen en door langs te
gaan in Pangaea. De kv stelt ook voor om zo veel mogelijk mensen aan te spreken die mee
doen aan het buddyproject om zo een groter netwerk van internationale studenten te kunen
bereiken.
Charlotte vraagt naar de prijzen voor de cantus. De prijs is 10 euro voor leden en 12 euro
voor niet-leden. Eigen drank meenemen is niet meer mogelijk.
Stien stelt voor om ook tijdens het stewarden reclame te maken voor de cantus.
Loren vraagt zich af of internationale studenten wel weten waar het secri is en stelt voor om
kaarten te verkopen in Pangaea. De kv reageert negatief aangezien het hier al te laat voor is
en omdat we niet weten of we zomaar kaartenverkoop mogen houden in Pangaea.
Robin wil weten hoeveel kaarten de Psychologische kring al heeft verkocht. (6)

Gust benadrukt dat we bij de opbouw en afbraak elke kringer verwachten! Het is geen
probleem als je les hebt, maar kom dan daarvoor of daarna even helpen, ookal staat dit niet
op de shiftenlijst. Bij de afbraak is er in het begin meestal veel volk aanwezig aangezien de
meesten graag het einde van de 24 urenloop meemaken, blijf dan ook even helpen tot de
afbraak gedaan is, hoe meer mensen helpen, hoe sneller het gaat.
Bij elke shift moeten de kringers zich 15 minuten op voorhand aanmelden!
Elke kringer moet ook minstens 1 loko-shift op zich nemen. Er staan nog steeds veel shiften
open, en niet alleen van loko.
Gust vertelt dat hij nog heeft vergaderd met het kricoteam. Hieruit bleek dat hij meer geld
had dan verwacht en dus werd er beslist om voor meer versiering te zorgen. Het idee is om
meer grafitti te voorzien en een 'do-it-yourself-wall' te maken als dit praktisch mogelijk is.
Verder is er beslist dat Politika 3 soorten bicky's zal verkopen, een bicky cheese, club (elk 1
euro) en bicky bacon (1.20 euro). Evenementen dacht ook een breakdancer te voorzien om
te komen tijdens de DJ sessie van Politika. Deze is om 13.30u dus ook hier zou het fijn zijn
om zo veel mogelijk kringers (lees: iedereen) op de 24 urenloop te zien als publiek.
Sport: Louis zegt dat er normaal gezien voldoende lopers zijn ingeschreven in het speedteam
als deze ook effectief komen lopen. Er zijn ook mails rondgestuurd naar de proffen en het
personeel aan onze faculteit en er wordt reclame gemaakt in de kitchenettes van de
faculteit om ook hen bij dit evenement te betrekken.
Algemene opmerking: Maak reclame, zorg dat je vrienden ook een rondje komen lopen!

Er is een probleem in verband met het promofilmpje. Ons promofilmpje mag niet in dat van
Loko voorkomen, aangezien Loko gesponsord wordt door ABInbev en dus wordt ons
maeslogo niet geapprecieerd. Promcom zal een 2e versie maken van ons filmpje om door te
sturen naar loko (zonder maes), maar het filmpje dat we zelf gaan delen blijft wel het
oorspronkelijke met het maes logo.
Gust zegt dat ook de tombola geregeld is voor bij de bickyverkoop. Bij een bestelling van 3
bicky's krijg je 1 tombola lotje en een knaeckpas. De hoofdprijs zijn 2 tickets voor 'Night of
the proms'.
Louis vraagt nog om een waarborg te storten voor de 24 urenloop.

Aangezien er nog veel LOKO shiften open staan worden deze op de kv overlopen om er al zo
veel mogelijk verder op te vullen. Stewardshiften zijn allemaal opgevuld.

CULTUUR
Stien zegt dat 'Night of the Proms' in totaal 36 euro zal kosten (vervoer inbegrepen),
maar het is voorlopig nog onduidelijk over hoe de inschrijvingen zullen verlopen.
Cultuur organiseert ook een speeddate evenement in samenwerking met VTK. VTK wil
dit echter laten doorgaan in 't elexir. Wij vragen ons af of er mensen van onze faculteit
de moeite zouden doen om tot daar te gaan voor dit evenement. Vanuit de kv komt de
vraag hoe de winst zal worden verdeeld tussen VTK en Politika en hoeveel mensen elke
kring ongeveer moet voorzien. VTK verwacht ongeveer 30 personen en vraagt 1 euro
inkom, dus cultuur gaat ervan uit dat we elk proberen te zorgen voor de helft van het
aantal personen. De kv beslist dat cultuur hier eerst eens over moet praten met VTK. Als
de winst eerlijk verdeeld wordt en het dus niet uit maakt of wij voldoende mensen in het
elexir krijgen, mag het daar ook doorgaan.
EVENEMENTEN
Jante vraagt wat coup de soup precies sponsert en welke tegenprestatie zij hiervoor
verwachten. Gust zegt dat ze 600 bekers soep gaan sponseren en dat ze hiervoor geen
tegenprestatie verwachten, we moeten enkel hun bekers gebruiken.
PROMCOM
Het kricoteam geeft als opmerking dat het beter zou zijn als nieuwe banners eerst in de
kringpagina gepost worden, zodat de kring deze kan controleren/aanvullen.
Gust stelt ook voor om de PS online beschikbaar te maken, op de website en via fb, om
een groter aantal studenten te bereiken.
Loren meldt dat er een probleem is op de website met het onderdeel 'onderwijs'. Dit
moet zo snel mogelijk aangepast worden.
BR
Pieterjan vertelt dat bedrijvenrelaties een planning heeft gemaakt en vanaf morgen
rondgaat in de aula's bij alle masters. Enkel de inschrijving via de website moet nog in
orde worden gemaakt door Lins of Tyra.

CULTUUR
De cultuurreis gaat naar Wenen dit jaar.
SPORT
Het telprogramma voor 24 urenloop is in orde!
JAREN
Er is een nieuw concept voor de eerstebachdag. Jaren gaat een stadsspel organiseren en
in de avond zal er nog een Studio 100 cantus doorgaan. Hierbij wordt wel steun
verwacht van de kringers om tijdens het spel mee te werken.

Vanaf dit jaar krijgt niet iedereen nog toegang tot de regiekamer in bijvoorbeeld PDS.
Daarom worden er sessies georganiseerd waar maximum 2 per kring naartoe mogen. Gust
en Robin zijn hierin geïnteresseerd en zullen een datum zoeken waarvoor dit voor hen het
beste past.
Zowel cultuur, feestjes als jaren vraagt om zelf evenementen op fb te mogen maken vanuit
de pagina van Politika. Zo kunnen ze hun eigen evenementen makkelijker opvolgen.
Charlotte zegt dat we dit tot nu toe niet gedaan hebben aangezien er vorig jaar misbruik
werd gemaakt van de toegang tot de pagina. We zullen dit opnieuw aanpassen zodat elke
verantwoordelijke opnieuw zijn eigen evenement kan aanmaken, maar er mogen geen
reacties geplaatst worden die niet gepast zijn. Als we merken dat dit opnieuw gebeurt,
wordt de toegang weer ontzegd.
Lins had het idee om met Politika naar de afscheidstournée van K3 te gaan, aangezien dit in
grote groepen goedkoper is. De kv reageert zeer enthousiast, dit zal later verder uitgewerkt
worden (door cultuur?)
Robin herhaalt de vraag van vorige week om de updates van de werkgroepen telkens af te
drukken bij de kv's --> nee
Sophie Vervynckt vertelt dat er een grote OOV zal worden georganiseerd en deze zal
doorgaan in aula Jean Monnet. Achteraf volgt er een verslag in de PS.

