Aanwezig: Niels, Jannes, Adrien, Louis, Tim, Robin, Pieterjan, Paulien, Lisa, Lotte, Stien,
Amber, Charlotte, Lins, Jante (verslag), Iris, Loïc, Dries H, Dries V, Loren, Sophie, Laurien,
Dries T, Gust, Laura R, Laura J.
Afwezig mk: Toon, Glenn, Liam, Ellen, Vince, Evelien, Sofie
Afwezig zk: De rest

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

Laura vond het een goed bezoek, productief overleg met een aantal studenten daar. Het
ging beter dan in Antwerpen omdat de studenten in Brussel beter voorbereid waren.

Evenementen (Gust)
Algemeen: vrij goed verlopen, afgezien van een paar kleine problemen zoals de bakplaat aan
het begin, maar ook deze allemaal opgelost. 3u voor einde alle bicky’s uitverkocht, hierna
zijn er nog extra bijgehaald en ook deze waren allemaal uitverkocht. Qua verkoop was het
zeker een succes.
Opruim is zeer vlot en snel verlopen.
Shiften: bijna altijd dezelfde mensen op shiften  niet oké! Ook zijn er een aantal shiften
opengebleven die dan uiteindelijk weer door een kleine minderheid van de kringers last
minute zijn ingevuld op de moment zelf.

Opmerking van Stien: opmerkingen gekregen over het feit dat de aankondigers in de aula’s
soms niet erg enthousiast overkwamen.
Dries T: positief waren de verschillende soorten bicky’s.
Lins: we hebben zeker winst gemaakt op de verkoop van de bicky’s.
Charlotte: er moet een betere schatting gemaakt worden van benodigdheden bij volgende
evenementen. Lins vult hierop aan dat het allemaal een klein beetje te laat geregeld was
waardoor het soms snel-snel en onzorgvuldig geregeld moest worden.
Jante: Wat met de laatste 2 LOKO shiften?  Gust zegt dat deze zijn opengebleven maar dat
hij hierover nog geen bericht van LOKO gekregen heeft, dus hopen dat ze dat niet gemerkt
hebben. Verder haalt Jante nog de slecht geworden soep aan en benadrukt gebruiken van
gezond verstand bij dat soort zaken want dit was zeer jammer en had vermeden
kunnen/moeten worden.
Adrien: Stand was niet bepaald aantrekkelijk en miste uitstraling, positief was wel dat het
binnen warm was.
Robin: Tent was praktisch gezien wel beter dan een stelling.
PJ: Een tent kan perfect, maar volgende keer meer aandacht besteden aan aankleding,
bijvoorbeeld door doeken.
Jante: Het geheel was gewoon zeer donker: donkere tent, nacht, tussen de bomen,… Dit
draagt bij aan gebrek aan uitstraling.
Gust: Een stelling is niet haalbaar als kringers zich liever zat zuipen in het Kaffee dan te
helpen met opbouwen of afbreken. (knokeltje)
Sport (Adrien)
Positief: bijna constant iemand van speedteam aanwezig indien nodig. Leuke spannende
strijd met Psycho. Ook zeer tevreden over de inzet van Jannes en Louis, en ten slotte een
duim voor alle lopers. Ook speciaal dank aan het Kaffee om (zat) te komen lopen na
sluitingstijd, zorgde voor sfeer.
Negatief: Veel te weinig kringers die mee gelopen hebben, getuigt van zeer weinig
solidariteit. Als voorbeeld wordt het laatste uur aangehaald waarbij steeds dezelfde 5 of 6
mensen zich terug op de lijst moesten zetten om deze vol te houden, hoewel er op die
moment best veel kringers aanwezig waren.
Amber: er is sprek van een lage betrokkenheid tussen studenten en Politika. Eventueel een
goed idee om bevraging te doen bij studenten?
Robin: die lage betrokkenheid werd weerspiegeld in het aantal studenten dat is komen
lopen, dit was zeer weinig.

Het gebrek aan band tussen studenten en kring wordt bevestigd door de andere kringleden,
waarna de suggestie gemaakt wordt om volgend jaar met een andere kring samen te
werken? Zoals Robin het stelt: “no shame in samenwerken”.
MAAR: probleem is niet het aantal potentiële lopers, het is eerder een kwestie van mensen
te motiveren om voor Politika te lopen. (zowel bij de kring als bij studenten) De basis is groot
genoeg, onze faculteit en aantal studenten is zeer groot dus veel potentiële lopers. Ook is
het financieel gezien perfect haalbaar om alleen deel te nemen. De vraag is dus hoe onze
studenten te motiveren.
Loïc: meer competitie en prijzen aan verbinden? Vb: VRG, Ekonomika.
Lins: cfr. een oud idee van Arne om de studenten onder te verdelen in groepen en hieraan
een competitie doorheen het hele jaar aan te verbinden, waarvan de 24urenloop een
onderdeel kan zijn.
Adrien: terugkoppelen naar Bedrijvenrelaties? Door sponsoring mooie prijzen vinden en zo
een betere motivatie creëren. Pieterjan reageert hierop dat dit zeer veel werk is voor 2
personen in combinatie met alles wat Bedrijvenrelaties nog gepland heeft.
Er wordt besloten een taskforce op te richten dat als opdracht heeft te onderzoeken hoe de
motivatie van de studenten omhoog kan. Voorlopige kandidaten zijn Dries V, Gust, Loïc,
Amber en Charlotte.
Gust: ons “overwinningsrondje” was een zeer positief beeld, ook naar andere kringen toe.
Toont de goede sfeer binnen Politika en een ludieke manier van omgaan met de laatste
plaats.
Adrien: de loperslijst is niet opgeslagen. Er wordt besloten dit te regelen op de sporttap zelf
aangezien niet alle lopers zullen komen en weinig lopers zullen liegen over hun aantal
gelopen rondjes. Jannes heeft het idee met een “valse lijst” te werken om zo de kans op
liegen tegen te gaan.
Paulien: Is het mogelijk om de opbouw en afbraak shiften van LOKO te splitsen in 2x 2 uur? 4
uur is zeer lang. Lins zegt dat dit kan maar dat we dit niet gedaan hebben omdat we dan nog
meer mensen nodig zouden hebben en er nu al genoeg werk was om alle shiften opgevuld te
krijgen.
Lins haalt ten slotte nog een aantal positieve zaken aan (recensie bicky’s in Veto, winnen van
de DJ contest) en bedankt iedereen.

Laura: de organisatie verliep vlot, er waren een paar kleine foutjes maar deze kunnen te
wijten zijn aan het gebrek aan ervaring van Feestjes. Minpunt was het feit dat er zeer veel
chaos was; dit was grotendeels te wijten aan de senior en zedenmeester. Wel een knokeltje
voor Robin en Dries T voor hun hulp om de chaos te beperken.

Vraag vanuit de kv: hoe meer sociale wetenschappers bereiken op onze cantussen? Na
uitgebreide discussie wordt de suggestie geopperd om 1 da exclusieve verkoop te houden
voor sociale wetenschappers. Uit stemming blijkt dat slechts 2 mensen tegen dit plan
stemmen en dus zal dit systeem uitgetest worden bij de volgende cantus.

Cantus was leuk en uitverkocht, de samenwerking met Psycho verliep goed.
Laura haalt aan dat op beide cantussen leden van Industria de boel stevig hebben verpest.
Lins meldt een verontschuldiging van Industria te hebben ontvangen en leest deze voor. Ook
stelt hij voor een zwarte lijst op te stellen waarbij overtreders op zullen komen. Duur van
weigering zal afhankelijk zijn van de ernst van de overtreding, de zwarte lijst zal in het secri
beschikbaar zijn zodat deze meteen te controleren is bij inschrijvingen/verkoop. Laura zegt
dat Bernard Blindeman hier meteen op mag komen (heeft haar geslagen op
openingscantus).

Niels komt dit project voorstellen. Op vraag van Sam Pless is gevraagd om deel te nemen aan
een wedstrijd van het Koningin Mathilde-fonds, met als inzending PAL. Niels overloopt de
criteria en geeft aan dat PAL aan alle criteria voldoet. Verder legt hij uit wat de wedstrijd
juist inhoudt, hoe deze zal verlopen en wat er te winnen valt. Het uiteindelijke doel is de
goedkeuring krijgen van de kv om PAL te kunnen inzenden.
Loïc: waarvoor zal het prijzengeld gebruikt worden?
 Flyers, affiches, materiaal, teambuildings, aankoop van boeken voor PAL tutors die
bepaalde boeken zelf niet hebben en zo kunnen gebruiken om sessie voor te bereiden.
Belangrijk is dat het prijzengeld over meerdere jaren gebruikt zou worden.
Sophie: Is het mogelijk om vanuit de faculteit een vergelijking te maken van de resultaten
van studenten die wel/niet PAL gevolg hebben?
 Lins geeft aan dat dit omwille van privacyregels niet mogelijk is.
Robin stelt voor om de decaan ook iets te laten schrijven bij de inzending.
De inzending van PAL wordt goedgekeurd, er wordt besloten dat Niels in samenwerking met
Onderwijs de ideeën zal coördineren en een eerste draft terug op de kv zal presenteren.

Beide avonden waren geslaagde avonden.

Lins zegt dat de snoepjes tijdens de OOV niet meer zo dicht bij hem gezet mogen worden.
Verder zegt Laura nog dat ze het jammer vindt dat Onderwijs wel mee helpt shiften te vullen
maar dat ze er weinig voor terugkrijgen vanuit de kring.  nog steeds StuVers nodig.
Lins complementeert Laura nog met het goede verloop en organisatie van de OOV.

K3: Stien gaat een bus aanvragen voor het vervoer heen- en terug, dit is praktischer en
goedkoper dan met de trein te gaan. Ze zal plaatsen reserveren voor 12 februari om 17u, er
kunnen 50 mensen mee. De middelste prijsoptie wordt afgesproken, en hier komt nog 8€ bij
pp. voor het vervoer. Stien gaat het evenement aanmaken, Lins zegt dat ze zeker moet
vermelden dat mensen met ons “pakket” goedkoper af zijn.
NOTP: ook dit gaan we doen, Stien gaat ook hier evenement voor aanmaken.
Toneel: Cultuur zal nadenken om een oplossing te vinden en Politika Toneel alsnog te laten
doorgaan dit jaar aangezien we hiervoor een goede naam hebben en het jammer zou zijn als
het niet door kan gaan. Dit zal besproken worden op een volgende kv.

Hiervoor is geen tijd meer deze kv, zal op de volgende kv besproken worden. Lins zegt wel
dat iedereen de nota dient voor te bereiden tegen woensdag (zal nog op FB komen).

Alle shiften zijn opgevuld, knokeltje. Jens vraagt om zijn 23-02u shift van die avond over te
nemen en Paulien neemt deze over, waarvoor dank!

SOCIAAL
Prijzen pokertafels zijn 15€, met 30 of 40 euro waarborg (afhankelijk van type tafel).
Chips kosten 5€/kist. Loïc zal nog de prijs van de locatie (Theokot) zelf vragen.
Verder zijn er 2 opties om een quiz bij te wonen; 2^6 en de quiz van het jaar. Stemming
tussen beide is zeer close, Lins oppert om beiden te bezoeken en te evalueren na het
eerste bezoek, maar Laura zegt dat het lastig kan zijn om zolang plaatsen vrij te houden.
Loïc gaat dit verder overleggen met Laura.
PROMCOMM
De foto’s van midweek zijn quasi klaar maar ons logo moet nog doorzichtig gemaakt
worden.

De problemen met de website onder tabblad “onderwijs” zijn opgelost maar duiken nu
op onde het tabblad “cudi”.
SPORT
De skireis campagne begint, er is een groep aangemaakt op FB. Mol in Leuven wilt al met
ons meegaan. De info op de website moet nog wel aangepast worden.
Start2Run blijft ook na 24urenloop gewoon verdergaan.
FEESTJES
4 november is de volgende cantus (foute 90’s) in de Recup.
15 november is het onze Plan Sjarel (Sjarel in Vegas).

-

-

BETALEN MIDWEEK!
Iets organiseren? MOET IN DE PLANNING AANGEPAST WORDEN!
De aangepaste begroting is degene die telt (staat in de drive).
De persoonlijke emailafsluiting voor iedereen zal in de Fbgroep komen.
Lins vraagt of er mensen interesse hebben in pins van Politika voor op kostuum,
ongeveer 3 à 4€. Er is interesse vanuit de kv en Lins gaat hierachter horen.
Steven neemt ontslag, PJ wilt zijn trui vorderen aangezien de zijne verdwenen is.
Grote Prijs Sociologie: er is gevraagd of Politika opnieuw wilt komen helpen. Ook is
er gevraagd of wij ons willen komen voorstellen en of er promomateriaal is van
Politika zodat dit in de zakjes kan. Kv zegt ja, we gaan opnieuw helpen.
PJ: intersse in Rode Duivel-boxen?  offerte vragen.
Updates en excuses voor de kv graag op tijd EN VIA MAIL!
Dries vraagt of werk voor Promcomm zo goed mogelijk op voorhand gevraagd kan
worden.
Iris deelt bonnetjes uit.
Robin stelt een vraag naar de werking van MW-coördinatie. Hiervoor is nu geen tijd
meer, zal volgende kv behandeld worden.
Dries T meldt dat de kring-kaffee cantus normaal gezien op 11 november zal
doorgaan.

