Aanwezig: Robin, Nick, Jens, Jannes, Tim, Louis, Sten, Dries V, Evelien, Amber, Charlotte,
Lins, Jante, Loren, Liam, Gust, Dieter D, Adrien, Loïc, Pauline, Sophie, Lisa, Lieze, Lotte,
Pieterjan.
Afwezig mk: Dieter DW, Iris, Ellen, Laura R, Vince, Laurien, Toon, Sofie, Glenn.
Afwezig zk: De rest.

Lins overloopt een aantal toegevoegde variapunten. Robin zegt dat zijn complimenten aan
promcomm niet in het verslag stonden. Bij deze is dit opgelost. Verslag en agenda worden
goedgekeurd.

Filmavond was leuk, wel weinig volk aanwezig (6mensen). Bedankt aan Lotte om te helpen
dragen. Uiteindelijk is er nog een andere film gekozen aangezien de oorspronkelijke keuze
niet op Netflix stond. Jante geeft nog een opmerking met betrekking tot de keuze van de
films: niet mensen zelf keuzes laten insturen, dit geeft een slecht voorbereide indruk. Verder
is er ook nog geregeld met Citylife dat mensen 1 zakje chips kunnen krijgen voor 1 Citylifecoin.

Sfeer en verkleden was zeer goed, ook het opzetten verliet zeer vlot. Enige minpunt was het
feit dat er verlies gemaakt is, de eerstejaars zijn hierover aangesproken. Robin vond het een
zeer geslaagd feestje. Lins heeft nog een aantal puntjes die hij zou willen aanhalen;
allereerst wil hij ook zeggen dat het Kaffee zeer mooi ingekleed was, het zag er zeer mooi
uit. Verder vindt hij wel dat het voorval rond de “verdwenen” XXX€ niet optimaal is
aangepakt. Het is not done om meteen voorbarige conclusies te trekken. Amber wil wel nog

zeggen dat, in tegenstelling wat sommigen denken, de wenende eerstejaars die avond niets
te maken had met het drama rond het geld, dit ging over iets anders.

De Maesweek werd al uitgebreid geëvalueerd in de updates, Tim zegt nog eens dat het een
zeer goede week was, de omzet was wel iets minder dan vorig jaar. Er is enkel op dinsdag
wat last geweest met zatte mensen van het Pauscollege maar dit wordt intern geregeld.

Laura blijkt verdwenen te zijn dus Loren en Sophie nemen dit voor hun rekening. OOV: de
opkomst was in orde, er zijn ook nog 2 nieuwe eerstejaars gevonden voor POC 1e bach.
Verder is het verdwenen verslag gerecupereerd.
Punten behandeld op Stura: ECTS fiches, harde of zachte knip bij overgang BA/MA en het
communicatiecongres. Dit komt in orde, prof. Eggermont komt en er is nog eens
langsgegaan in de aula’s.
Voor meer en uitgebreidere informatie over deze vergadering  verslag van onderwijs zelf.

De nieuwe stewardjassen zijn net besteld. Tim zegt dat LOKO een mail heeft gestuurd naar
alle fakbars om hun aantal bestelde stewardjassen te verantwoorden aangezien sommige
fakbars zeer veel stewardjassen besteld hebben; de nieuwe jassen zullen pas besteld
worden wanneer dit in orde is. (dit kan dus nog even duren)
Verder hebben we blijkbaar ook de plakregels overtreden: de affiches van skireis hingen
over affiches van LOKO. Lins overloopt nog eens snel de plakregels. Voor de rest waren de
AV en WV niet super boeiend.

Gust is officieus benoemd tot leider van het taskforce, proficiat. Ze hebben een korte
brainstorm sessie gehad waaruit een aantal ideeën naar boven zijn gekomen:
 Peter- en meteravond en jaarploeg hervormen
 De eerstejaars onderverdelen in groepen (cfr. Idee Arne) waarbij er per groep 1
verantwoordelijke is die mee zit in de jarenvergadering en mee verantwoordelijk is
voor het jaarfeestje.
 PAL meer betrekken bij de kring, aangezien 2/3 van de eerstejaars hier met
meedoet.
 Dit jaar: een bevraging doen onder de eerstejaars door middel van een enquete om
te peilen naar het beeld van Politika en andere zaken. (voorspelling = negatief)
Jannes geeft aan van Antropologiestudenten te horen gekregen te hebben dat zij zich niet
echt betrokken voelen bij Politika en Sociale Wetenschappen.
Amber zegt dat de focus vooral zal liggen op de eerstejaars aangezien 3e bach en oudere
studenten al een heel studentenleven hebben opgebouwd en dus minder makkelijk te

betrekken zullen zijn. Lins werpt hiertegen op dat er ook gefocust moet worden op
ouderejaars aangezien veel studenten in de Master uit schakelprogramma’s komen en dus
geen doorstroom binnen onze faculteit doormaakt hebben.
De vraag wordt gesteld hoe we de jaarploeg en Peter-en meteravond gaan hervormen?
Gust: het quiz-systeem brengt veel chaos met zich mee, dit zouden we willen vervangen
door een soort van speeddate in de namiddag waarbij groepjes eerstejaars en ouderejaars
meer keuze hebben en beter met elkaar zullen aansluiten. Robin vraagt of dit als
neveneffect dan niet zal zijn dat groepjes met een mindere “klik” uit de boot gaan vallen en
niet gekozen gaan worden? Amber zegt hierover dat er gewerkt zal worden met een
inschrijvingssysteem waardoor er van tevoren duidelijk zal zijn hoeveel groepjes eerstejaars
en ouderejaars er zullen zijn en dit dus goed op elkaar afgestemd kan worden. Na de
verdeling van de groepjes zullen er dan teambuildingsactiviteiten plaatsvinden zoals
bijvoorbeeld pleinspelen.
Jaren als werkgroep zal ook aangepast worden; dit moet meer een speerpunt worden naar
alle eerstejaars toe, met een veel meer rechtstreeks contact met de eerstejaars en een
uitgebreider takenpakket.
Idee Loïc: peter- en meterzuip?

Caroline wil dit jaar opnieuw regisseur zijn op voorwaarde dat Cultuur sterk meehelpt. Nu
moeten er acteurs gezocht worden dus iedereen moet mensen aanspreken. Er zal
waarschijnlijk een toneel komen dit jaar. Er komt een tekstje in de PS, er zal rondgegaan
worden in de aula’s en er zal een infoavond komen.

Tickets en bus zijn geregeld dus de verkoop kan beginnen. 15 kringers krijgen voorrang door
een mail te sturen naar Stien.

Politika @ NOTP is geannuleerd wegens een gebrek aan interesse.

Lins geeft een opmerking over afgelopen zondag, waarbij hij op FB mensen zonder shift in
een bericht getagd had. Dit was geen persoonlijke aanval, de bedoeling was gewoon mensen
aan te spreken die tot hiertoe het minst gesteward hadden. No hard feelings xoxo.
Deze week:
Donderdag 2-5: PJ
Volgende week:
Zondag 2-5: Eventueel Amber en Adrien

Maandag 2-5: Sophie
De rest van de week zal opgevuld worden indien nodig op de volgende KV.

Charlotte: Feest heeft gevraagd of we in het 2e semester een dubbeltd willen doen met
Merkator. Sophie zegt dat ze de feestpreses kent en dat ze dat wel in orde ziet komen. Feest
gaat hierover samenzitten en eens horen. Een andere vraag was of we croques zouden
verkopen op cantussen? Dit zou veel winst opleveren maar het is niet simpel om dit
overzichtelijk te houden in Recup; dit zaaltje is veel te klein om tijdens de tempus een hele
rij mensen te laten aanschuiven. Ook zal dit voor meer chaos zorgen aangezien mensen dan
minder snel terug op hun plaats gaan zitten etc.
Secri: vanaf volgende week andere openingsuren.
Bedrijvenrelaties: Lins vraagt of de brochures voor de jobbeurs af zijn. Deze zijn al
doorgestuurd. Lins vraagt ook om de definitieve versie nog eens door te sturen naar hem.
Nederlandstalige zal doorgaan 10 december in de Albatros (beslist door de RvB).
Promcomm: roller-up banner staat niet bij “to do”. Moet begin volgende week besteld
worden zodat we deze zeker hebben voor de lezing.

Skireis: zeer belangrijk om reclame te maken! Er zijn nog promo-acties gepland eind
november. Verder zegt Adrien nog dat hij gehoord heeft dat sommige kringers skireis
zouden afbreken, indien zo zou zijn zou dit heel jammer zijn.
Iedereen die gelopen heeft op 24uren moet zijn aantal rondjes doorsturen naar Sport.
Nogmaals: bij elke activiteit de begroting nakijken, navolgen en VERWITTIGEN INDIEN JE
EROVER GAAT!
KKC-cantus = 11 november (eerst nog een korte kv om 17u). Lins gaat de cantus samen met
iemand van het Kaffee. De cantus zal waarschijnlijk gratis zijn voor kringers.
XXX€ per persoon voor teambuilding voor het volledige jaar! Doe wat je wilt maar breng
rekeningen binnen!
Beachvlaggen van Politika mogen gebruikt worden, maar niet op evenementen waar ze
gestolen/afgebroken kunnen worden.
Begin van de cantus zal een journalist zijn die een paar foto’s komt trekken.
Woensdag 16 december = Kerstfeestje.
CK is proper, gelieve dit zo te houden!

Shiften: nu is het herfstvakantie dus extra hard controleren! Enkel studentenkaarten van dit
jaar gebruiken.
PJ-kwestie: PJ heeft Tim aangerand in ruil voor een materiële vergoeding & Lins heeft glas
gegeten.
Vraag van Kaffee: komt er een jarenzuip? Gelieve dit dan goed te organiseren. Jaren gaat dit
bespreken en iets laten weten.
De knappe jongen heet Michael.
Amber: wil iemand mee naar Groot NL Dictee?
Gelieve niet te antwoorden op berichten die met de Politika FBpagina gestuurd worden.
Niet naar Huis Der Burges gaan!  er zit glas in hun eten. Ge krijgt dan wel gratis dessert.

