Aanwezig: Tim, Laurien, Dries T, Jannes, Loren, Sofie, Lotte, Sophie, Lisa, Stien, Charlotte,
Lins, Jante, Evelien, Amber, Jens, Pieterjan, Louis, Vince, Robin, Nick, Eline, Dieter DW, Loic,
Gust, Laura J, Iris.
Afwezig mk: Adrien, Dries V, Ellen.
Afwezig zk: De rest.

De agenda wordt goedgekeurd. Robin heeft nog een aantal vragen/opmerkingen bij het
vorige verslag. Deze worden behandeld/antwoord gegeven op zijn vragen. Mits wijzigingen
wordt het verslag goedgekeurd.

Succesvolle avond: opkomst was zo’n 30-tal mensen. Loïc zegt dat elke filmavond vanaf nu
Girlsnight zal zijn met zo’n opkomst. Enige minpuntje: het proefexamen in hetzelfde lokaal
liep wat uit waardoor de film wat later kon beginnen.

Deze cantus was beter dan de vorige, er was veel minder chaos. Een werkpuntje is wel dat er
nog steeds kannen gestolen worden, waarop we waarborg bij LOKO moeten betalen! PJ
vraagt hoeveel dit is; XXX€ per kan. Zelf kannen aankopen is XXX€ per kan dus het zou een
idee kunnen zijn zelf een kan aan te kopen indien er een gestolen wordt en deze aan LOKO
te geven. Feestjes gaat een aantal kannen aankopen. Louis zegt dat hij veel positieve
commentaren gehoord heeft over Stijn. Amber merkt nog op dat de volgende keer reeds
goed op voorhand aan Recup gevraagd moet worden om de ijsmachine al ’s middags uit te
zetten want deze stookt heel het zaaltje warm, wat niet zo aangenaam is.

De heren basketbalploeg heeft verloren tegen Medica, de voetbalploegen zijn goed bezig.
Op de volgende LOKO Sport-WV wordt de nieuwe IFB-tool voorgesteld. Jante vermeldt nog
het nieuwe beleid van LOKO rond team-truitjes na de groepsfase, waardoor Politika nog
truitjes zal moeten bestellen. Dit gaat nagekeken worden in de begroting en met De Raaf
geregeld worden.

Congres verliep zeer goed. Heel veel goed inbreng, ook veel dank aan alle kringhulp. Lins:
zeer goed concept en goed gedaan! Laura J: complimenten gekregen van Sociologie.

Goeie avond, niks mis mee.

De jeneverhonkbal is uiteindelijk niet doorgegaan aangezien er maar 5 inschrijvingen waren.
Veel eerstejaars gingen omwille van 11 november naar huis, vandaar de lage opkomst. Er zal
een nieuwe datum geregeld worden.

De shiften voor de Plan Sjarel staan online, feest is bezig met de cocktails te verzinnen en
drank aan te kopen, en een spel te verzinnen. Er wordt rekening gehouden met de overschot
drank die nog aanwezig is. Lins wijst erop dat je moet opletten met tequila want dit is duur
in aankoop! De fituurhapjes zijn nog niet gehaald, gebeurt op het einde van de week. Lins
stelt nog voor om frieten te bakken.

Locatie: Gust stelt de vraag aan de KV of ze het galabal in Leuven willen houden of liever
ergens anders? Er blijkt een duidelijke voorkeur voor binnen Leuven te zijn. Net zoals vorig
jaar zullen we proberen samen met andere kringen shiften te delen, Gust is hiermee bezig.
De kv is hiermee unaniem akkoord. Er is ten slotte nog het idee om het galabal in thema te
doen, Gust gaat dit eens bekijken.

Amber haalt aan dat Dennis zich al 2x deze week van een shift gehaald heeft. Iris vult aan dat
dit ook bij de cudi voorvalt. Vanavond staan er nog 2 shiften open tussen 2u en 5u. Wegens
gebrek aan kandidaten stelt Jante voor om deze op te splitsen in shiften van 1,5u, met 4
bonnetjes voor het eerste anderhalf uur en 5 bonnetjes voor het laatste anderhalf uur?
Dit is in orde voor het Kaffee. Jante en Jens doen van 2u tot 3u30 en Lisa en Nick vullen de
laatste shift op. Once again, waarvoor veel dank!

International: wanneer is jullie volgende event? Dit zal bekeken worden; er komt zoizo een
fakbartocht in samenwerking met Sociaal.
PJ: Oproep om allemaal maandag naar de volgende workshop te komen! Verder meot er nog
geprobeerd worden deze workshop nog aan te kondigen in de lessen, dit is persoonlijker en
heeft meer effect.

Gust: Lootjes tombola zijn tijdelijk verdwenen dus de tombola zal geannuleerd worden.
Gust zijn nieuwe kapsel = cute.
Loïc: Interesse om naar Lieven & Van Gils te gaan?  Ja! Loïc zal de datum vastleggen.
Lins: De update van StuVers op de site is in orde gemaakt door Tyra.
Iris: Hou de CuDi proper!
Geen reclame in de jaargroepen!

