Aanwezig: Niels, Robin, Laura J, Gust, Glenn, Nick, Paulien, Loïc, Jens, Pauline, Lieze,
Pieterjan, Ellen, Lotte, Sophie, Lisa, Charlotte, Lins, Jante (verslag), Eline (zat), Tim (zat),
Jannes, Louis, Tom Coenen, Laura R.
Afwezig mk: Laurien, Dries V, Adrien, Loren, Liam, Toon, Evelien, Vince, Sofie.
Afwezig zk: De rest.

De agenda wordt goedgekeurd. Sophie merkt op dat er in het verslag van de vorige kv een
foutje stond bij de evaluatie van het communicatiecongres. Jante zal dit aanpassen. Verslag
wordt goedgekeurd mits aanpassing.

De combinatie met Gore Sletten en Travestieten avond was zeer geslaagd. De cantus was
een zeer goede teambuilding, zeker voor herhaling vatbaar. Knokeltje voor Lins bij zijn
eerste keer als cantusvoorzitter.

Evaluatie door het Kaffee: zie updates.
Loïc: jammer dat er buiten ons slechts weinig mensen verkleed waren. Amber mist een
aantal herinneringen van die avond. Verder is er wel nog wat schade veroorzaakt aan de
kassa en de pompbak door de fameuze val van Glenn.

De opkomst was goed, veel nieuwe mensen leren kennen. Wel een aantal misverstanden
betreffende de drank (shots en cocktails). Hier moeten volgende keer betere instructies rond
gegeven worden. Lins vond het qua hoeveelheden wel oké, maar er wordt vanuit de kv toch
opgemerkt dat er iets te weinig hapjes en iets te veel frieten waren. Er zijn namelijk nog 6
zakken frieten over. Een deel van deze overschot is eergisteren al opgebakken in het Kaffee.
Er wordt gevraagd of deze nu nog goed zijn, kan dadelijk altijd eens getest worden. Verder
nog bedankt aan alle shifters! Lins heeft wel nog 2 opmerkingen: Allereerst vond Eline het
niet fijn dat ze de dag erna al om 11u in het Kaffee moest zijn maar dat Feest er dan zelf niet
was. Dit was te wijten aan miscommunicatie. Ten tweede staat er nog wat materiaal in het
ck dat nog weggehaald moet worden. Laura J merkt ten slotte ook nog op dat het rad
minder vlot verliep toen het drukker werd. Wel was het een zeer leuk concept.

PJ: hier is niet veel evaluatie aan aangezien deze afgelast is. Er waren slechts 5 kringers
aanwezig en verder niemand. Uiteindelijk is er nog een zeer interessant gesprek gehad met
de mensen die de workshop zouden geven, maar het is wel zeer jammer dat er niemand
was. Als gevolg hiervan zal de derde sessie ook niet meer gehouden worden. Er wordt
gedacht aan een nieuw concept voor volgend jaar; namelijk deelnemen aan de AFC
namiddag waar we 20 gratis plaatsen kunnen krijgen. Dit is bijgevolg veiliger voor ons. Om
met een positieve noot te eindigen meldt Amber dat ze aan het gesprek wel een stage
interview overgehouden heeft, wat dus toch een succes is.

De OOV heeft een stabiele opkomst. Er werd gepraat over de inhoudelijke aanpassingen van
het OER. Ook is er besloten dat er truien komen voor de StuVers en dat er voor PJ ook trui
besteld zal worden. Voor meer informatie over de OOV: zie specifieke verslagen gemaakt
door onderwijs. De Stura AV vond plaats in Gent. Ook hier is er gepraat over het OER, wat
resulteerde in veel discussie. Een ander onderwerp was het feit dat Veto geld wilt voor de
uitbouw van hun nieuwe website, dit is niet gegeven. De reden is dat Stura het gevraagde
bedrag teveel vindt en zal hierdoor dus tegen stemmen. Het contract is wel al getekend dus
de nieuwe website van Veto zal er zoizo wel komen. Robin merkt op dat Veto toch
onafhankelijk is en dus geen geld van Stura moet krijgen? Lins antwoord hierop door de
situatie te vergelijken met media in België en de overheid, waarna er een discussie tussen
Robin en Lins ontstaat die verder niemand eigenlijk volgt. Een aantal aanpassingen van het
OER zijn het feit dat de preses niet langer in de tuchtcommissie zal zitten en het voorstel tot
de oprichting van een studentenvolgsysteem. Specifiek zou het gaan over 1 algemeen
dossier in het KULoket waarbij alle informatie (vb. examenfaciliteiten) verzameld worden. Er
is nog wel heel veel onduidelijkheid over de praktische invulling van dit concept. Sophie
heeft het standpunt hieromtrent aan Antwerpen en Brussel gevraagd maar heeft nog geen
antwoord teruggekregen.

Jaren heeft contact opgenomen met de prof van Samenleving om de foples voor de
eerstebachdag op donderdag te kunnen houden. Aangezien hier nog geen antwoord op
gekomen is zal de eerstebachdag volgende week houden moeilijk zijn. Het plan is deze te
houden ergens in de eerste weken van december, gecombineerd met jeneverhonkbal als
avondactiviteit enkel voor de leden van de jaarploeg. Lins geeft nog mee dat het beter is om
langs te gaan bij de prof in plaats van te mailen, en dat er gelet moet worden op de
jaarplanning. Verder zal Dieter nog gecontacteerd worden voor de tshirts, aangezien hier
niets meer van gehoord is en deze wel besteld moeten worden. Voor het
eerstebachweekend is de locatie zo goed als geregeld, het zal naar alle waarschijnlijkheid
doorgaan in Lommel, voor bijna de helft van de begrote prijs.

De kandidatuur voor de wedstrijd is nog niet volledig klaar, Niels komt een tussentijdse
update geven. Robin vraagt waarom de einddatum op 2025 staat? Niels legt uit dat dit een
schatting is van wanneer het budget vermoedelijk opgebruikt zal zijn. Amber haalt aan dat er
in de tekst zeker vermeld moet worden dat het project ook zal blijven doorgaan na 2025, dit
is gebeurd. Niels heeft nog een aantal vragen voor de KV. Allereerst moet er nog een catchy
titel gevonden worden. Verder moet er ook nagedacht worden over hoe we PAL kunnen
evalueren, aangezien dit ook een vereiste is voor de kandidatuurstelling. Dit is niet
gemakkelijk aangezien de studieresultaten van studenten niet gebruikt mogen worden.
Jante stelt voor om te kijken naar een evolutie van PAL door de jaren heen? Laura vindt dit
geen goede maatstaf om te evalueren en zegt dat de evolutie beter als een indicatie
gebruikt kan worden. Robin stelt voor om te kijken naar het aantal eerstejaars die later zelf
PAL tutor worden. Dit is wel een goed idee. Laura merkt nog op dat het belangrijk is dat
“betere punten” niet als enige doelstelling van PAL naar voor geschoven mag worden.
Eigenlijk is dit zelfs geen doelstelling van PAL! Een laatste vraag is waar PAL actief is, de kv
vindt dat de optie “volledige land” van toepassing is. Ook het feit dat onze faculteit de eerste
was dit een dergelijk project gestart is en nu ook andere faculteiten ons voorbeeld volgen
mag zeker in de kandidatuurstelling.
Niels gaat de input van de KV in de kandidatuurstelling verwerken, de uitslag volgt in
februari.

Concreet gaat het hier over een experiment aan de KUL om campussen in te richten naar het
“American College model”, en onze faculteit is verkozen als piloot voor dit project. In
december is er een projectdag, concrete plannen moeten er zijn tegen het 2e semester. Er is
een nota opgesteld vanuit de faculteit met verschillende puntjes waaraan de living campus
moet voldoen, en deze puntjes worden op de KV besproken. Wat volgt is een lange
uitgebreide discussie over alle verschillende puntjes uit de nota waarbij Lins alle
opmerkingen noteert om mee te nemen naar het gesprek volgende week.

Allereerst moet er een foutje uit het vorige verslag rechtgezet worden; het ging over een
nieuwe tool van LOKO, geen nieuw doel. Dit zal aangepast worden in het verslag van de
afgelopen KV. De betreffende tool is voor de IFB, waarbij mensen met een LOKO-account de
scores en rangschikking van de verschillende IFB competities kan raadplegen. Er wordt
besloten om een algemeen Politika Sport aan te maken hiervoor.
Een volgende punt van Sport is de vraag of Politika dit jaar wil deelnemen aan Survival of the
Student (SOTS)? Robin is hier, heel de miserie van vorig jaar in het achterhoofd gehouden,
niet echt voorstander van. Lins zegt dat het wel gaat om een zeer populair evenement dat
budgetneutraal is, het hangt dus voornamelijk af van de bereidheid van de kring. Er wordt
uiteindelijk besloten om wel deel te nemen.
De skireis kent momenteel een stagnatie van inschrijvingen, dus het is zeer belangrijk dat
iedereen mensen blijft overtuigen en uitnodigen! Er wordt uitzonderlijk toestemming
gegeven om het evenement van skireis te posten in de jaargroepen op F acebook. Ook zal er
nog eens langsgegaan worden in de aula’s. Robin vraagt of het geen idee is om wat ludieker
aan te kondigen? Louis zegt dat dit in de praktijk niet zo eenvoudig is omdat hiervoor de
toestemming van de betreffende proffen nodig is.
Verder is er nog een klacht gekomen van de UCLL; de uitbater van de sporthal zou
uitgescholden zijn na de laatste zaalvoetbalwedstrijd. Niemand weet wie dit juist geweest is.
Vanaf nu dus zeker altijd vriendelijk zijn tegen de uitbater! Robin vindt dit voorval zeer
jammer want hij zegt dat we altijd wel een goede band met die man gehad hebben. Verder
wil hij ook nog een klein foutje in de update van Sport corrigeren, het ging over IFB
basketbal en niet zaalvoetbal. Robin is bij de les.

Eline is slechtgezind over de rolstoelen in het Kaffee. Er wordt aan de KV gevraagd of er nog
ideeën zijn voor de besteding van het geld van de buspas? Fietslichtjes zijn een zeer goed
idee! Charlotte vraagt wat er de voorbije jaren eigenlijk gebeurde met dat geld? Geen idee.

Morgen 2-5: PJ & Sophie
Zondag 2-5: Jens
Woensdag 16-19: Pauline, Jens & Lieze
Shiften lezing: spullen brengen van Kaffee naar de lezing (16u30): Lisa, Jante
Shiften bij de lezing  casual chic!

Lezing: Lins, pijlen niet vergeten!
Idee om in het 2e semester een lezing zonder receptie te houden door een mediafiguur? Dit
is eens iets anders dan weer een politicus.

Cultuur: Rockrally: de bassist heeft afgezegd wegens problemen binnen de band, er is dus
definitief geen deelname aan de Rockrally door Politika.




















Te weinig foto’s van onze evenementen.
Kaffee: altijd alles dat we nodig hebben uit het Kaffee OP VOORHAND bestellen!
De Snapchat van Politika wordt te weinig gebruikt.
Vrijdag studeerdag? We kunnen een lokaal huren om gezellig samen te studeren.
Rollerbanner is besteld.
Politieactie zichtbaarheid: dit jaar geen licht  taxirit naar huis.
Steeds alle shiftenlijsten in de drive zetten!
De shiftenlijsten zijn vastgezet in onze groep.
Sociaal: Sinterklaaspak regelen!
Promcomm: nadenken over concept voor het kerstkaartje.
Allemaal steeds de huisstijl volgen!
Cultuur, wanneer starten de inschrijvingen voor cultuurreis?  eind november,
begin december.
Volgende kv zal verplaatst moeten worden wegens Kempenzuip.
Wilt er iemand straks mee naar de Albatros met Lins?
Paasei wilt een sudoku in de volgende PS.
De Politika-pins zullen besteld worden.
4 mei is het al het galabal van Psycho dus ons galabal zal doorgaan vrijdag 13 mei.
Charlotte: nu gratis booze in het Kaffee!

