Aanwezig: Nick, Robin, Laura J, Loren, Lens, Glenn, Louis, Adrien, Evelien, Amber, Dries V,
Lieze, Paulien, Loïc, Gust, Lotte, Sophie, Lins, Jante(verslag).
Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee, Lisa, Pauline, Sofie.
Afwezig zk: De rest.

Agenda is goedgekeurd. Verslag was niet zo goed, paar zeer letterlijke zaken in het verslag.
Lins: herschrijven tegen volgende week. Robin haalt aantal puntjes aan die niet kloppen.
Jante haalt aan dat verslag van de vorige KV door Gust geschreven werd en Jante zelf niet
aanwezig was en dus de kwaliteit van het verslag niet goed kon evalueren. Lins gaat het
verslag aanpassen. Mits wijzigingen verslag goedgekeurd.

Leuk, maar opkomst was opnieuw niet zo groot, ondanks veel reactie op fb. Verder zetten 2e
semester? Loic: kruipt niet veel werk in maar aanwezigheid van Loic is wel vereist dus dat
neemt wel tijd in beslag. Gewoon film kijken met een paar vrienden kan net zo goed op kot.
Adrien: doorschuifsysteem voor aanwezigheid? Dan moet Loïc niet altijd daar zijn en dat is
geen zware shift om te doen. Robin: Misschien het format wat aanpassen, vb eens naar de
cinema gaan. Lins: misschien beter inzetten op populairdere evenementen? Amber:
combineren met andere activiteit? Vb. inclusief champagne en hapjes?
Lins: dus minder frequent en andere manier. Laat ook ruimte voor meer communicatie.
Gust: financieel? Lins: daar moeten we het niet voor doen. XXX€ winst maken zoals begroot
zal niet lukken. Momenteel ongeveer break even.
Conclusie: maandelijks + format wijzigen.

Leuk, er waren 25 inschrijvingen en uiteindelijk is er 18 man gekomen. Het was geen
probleem dat we met wat minder waren. Nathalie Meskes is een bom van een wijf.

Zowel het ontbijt als het bezoek van de Sint zijn zeer goed verlopen, Snapchat was zeer
grappig. Ontbijt heeft meer winst gemaakt dan begroot. Wel wat te weinig snoep voorzien
 te wijten aan het feit dat er geen draaiboek is. Sint is ook niet langs geweest bij 2e bach
(Populaire Cultuur). Foto’s zijn bij Polle.

Zeer leuk, Lins leeft nog. Kaffee is te klein om te lasershooten, op de faculteit was heel leuk,
wel veel lawaai gemaakt. Oorlog maken doe je niet stil.

Niemand van Feest is gegaan. Niemand kon gaan. Lins niet tevreden; vraag dan iemand
anders van de kring. Glenn heeft een mail gestuurd, maar zonder onze evaluatie daarin. Nu
zijn wij dus niet gehoord op die vergadering. Feest moet alsnog een evaluatie maken en naar
Lins doorsturen.

Staat al in de werkgroepenupdate. ESN heeft hun eigen versie van de feiten verteld, Adrien
heeft onze versie gegeven, LOKO behoudt de stand, er komt controle bij onze matchen,
indien nog meer overtredingen bij onze wedstrijden mogen we volgend jaar niet meer
deelnemen. Als de huidige stand bepalend is voor het verdere verloop van de competitie
wordt de match herspeeld met scheidsrechter.

Ondertussen zijn er al 2 vergaderingen geweest. Visietekst is nog wat aangevuld en is nu in
herwerking. Gisteren nog vergadering over onze campus concreet, samen met Alma,
Pangea, Loko en Agora. Was niet zo indrukwekkend, bezorgdheden zijn geuit. Risico van
project is dat onze campus overspoeld zal worden door studenten van andere faculteiten en
personeelsleden. Volgende week is er een vergadering over de huidige functies en noden
van de huidige campus, en proberen koppelen aan doelgroep en locatie. Normaal gezien is
er een concreet plan in het voorjaar. Gust: is puntje uit OOV (geldautomaten) ook

toegevoegd? Lins: Agora wou dit ook, maar geen banken bereid gevonden om dit te
realiseren. Laura: misschien nu wel bij de living campus? Lins: zal het opnieuw voorstellen.

Nog 1 open shift, iedereen bedankt om de shiften op te vullen. Special act lig nog niet vast,
Rik mag niet draaien van de korpschef, niet professioneel als agent. Hij komt wel nog
eventjes langs. Lins heeft een hoop politiekers gecontacteerd, niemand had zin of tijd om
dat te doen. Laatste idee: Lins draait zijn top 5 van K3 schijven. Jante: waarom Joeri niet
opnieuw? Lins niet echt fan want Joeri doet dit elk jaar al en hadden we al gezegd dat dit
niet nodig was. Nog wat proffen contacteren en vragen of zij dat willen doen. Verder is er
nog een actie om 4 gratis tickets te geven in de les van de eerstejaars (balpennen KBC).
Vandaag zijn Toon en Loic komen helpen om de tap boven te zetten, waarvoor dank.
Morgen nog mensen nodig om vaten boven te zetten. 25 partypoppers gekocht in de Action.
Morgen ook mee helpen ballonnen op te blazen. Lins: er zal een fotograaf en aftermovie
zijn.

Agenda AV:
 2 bekrachtigingen van Deelstuvoraad
 Verkiezing voor een mandataris communicatie. Lins snapt dit eigenlijk zelf niet echt.
Bij verkiezingen mogen kringen vragen insturen om te stellen aan de kandidaat, KV
heeft geen vragen.
 Openstaand mandaat voor Acco; Gust, goesting?
 Operationele punten: actuals van LOKO goedkeuren en subsidies kringen.
 Kerst Plan Sjarel
Komende dinsdag is er de WV international, Jens gaat hier naartoe.
Agenda WV:
 Veto is uitgenodigd in verband met opmerkingen over het niet-constructieve
karakter van hun artikels. Een aantal opmerkingen van de KV om mee te nemen
vrijdag worden genoteerd (foutieve overname uitspraken en interview De Crem).
 40 dagen zonder vlees
 Nota over WFT
De rest van de agenda is niet zo relevant.
Wie gaat er mee? Sophie, Gust en Loren.

Vandaag nog 2 shiften open à 23-2: Nick & 02-05: Adrien
Waarvoor dank!

Allereerst een oproep om updates door te sturen, deze week was een absoluut dieptepunt
(3).
Pokertoernooi verzet naar 2e semester.










Morgen: Slimste Prof Ter Wereld! Allemaal komen!
Allemaal skireis blijven delen en promoten
Idem voor Cultuurreis
Amber: Psychologische begeleiding na de moppen van Lins, valt die onder onze
verzekering?
Volgende week woensdag = Kerstfeestje! Inschrijven via Google Forms.
Laura: Sleutel van de cudi voor de truien. Deze staan op secri. Sebiet (20u) OOV. Als
mensen willen komen, altijd welkom.
Loren heeft de vuilbak vies gemaakt en deksels verwisseld.
Lotte: mensen die meegaan op cultuurreis, morgen allemaal naar het secri komen
om de voorwaarden te tekenen.

