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Verslag Bureau 16 oktober
D ATUM : 22/10/2018
AANWEZIGEN OPEN:
Cédric Vanluyten, Kiara Roskin, Tim Van Assche, Kathleen Van Hoofstadt, Stefanie Cosijn, Maarten
Claes, David Wouters, Alexander Deprez, Tibo Verplancke,
Ward Paredis, Jelka Lust, Ben Vanspringel, Lotte Vrijders, Tessa Aerts

Britt Tilkin, Lisa Schurmans, Emilia Bialek, Anne-Line de Ketelaere, Cas Remans, Jeroen Peels, Nelleke
Cloet, Amber Verhasselt, Pia Iasella, Annelies Vangrunderbeeck, Charlotte Verlinde(unitlid), (teamlid)

AANWEZIGEN GESLOTEN:
Yasmine Veri, Shravan Hiremath, Sara Verhaege, Tibo Verplancke
VERONTSCHULDIGD: Tibo Verplancke (open deel)
AFWEZIG: /

A. OPEN GEDEELTE
I.
II.
III.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK
Punten ter bespreking
1. Rapportage van projecten
Probleemschets: Vroeger had je met CeRa een rapportage orgaan en
werd naar iedereen gecommuniceerd waar de werkgroepen mee bezig
waren. Dit kwam namelijk in Akuut. Hoe kunnen we dit ook doen op
een nuttige manier zonder de oude ‘rondjes’ waarbij we veel tijd
verloren, in te voeren? We willen graag in tegenstelling tot vroeger
concrete/nuttige dingen vermelden.
Ward wil iets doen met de rondjes die de TCO’s wekelijks doorsturen.
David haalt aan dat er op het einde van die mail een Akuut paragraaf
kan ingevoerd worden. Zo geven we Akuut meer inhoud en kunnen we
de projecten die op dat moment ‘hot’ zijn in de kijker zetten. Wekelijks
kunnen we zo ook éen à twee projecten uitlichten. Britt zegt dat het
dan gewoon een beetje “reclame maken” kan zijn. Jelka vertelt dat er
iemand in haar jaar was die de datum van galabal al wilde weten. Het
zou dus handig zijn moesten we “een save the date” kunnen verwerken
in het verslag. Kathleen vermeldt dat geïnteresseerden Medica
1

Verslag Bureau 22/10/2018

makkelijker gaan vervoegen als ze over onze werking lezen. Britt zou dit
doen voor het Symposium, maar niet voor een brouwerijbezoek. Dit om
“reclame maken” tegen te gaan. Stefanie denkt dat de student zich
meer betrokken gaat voelen als hij/zij meer informatie krijgt. Op CeRa
werden er vroeger door de rondjes ook ideeën gedeeld. Stefanie haalt
wel aan dat we goed onze informatie die we willen delen, moeten
selecteren. Ze zou enkel informatie die iedereen interesseert, in het
Akuut publiceren. Maar er moet een onderscheid gemaakt worden
tussen onderwijs en cursusdienst enerzijds en de ontspanningskant
zoals reizen, cantor, events, etc. anderzijds. Onderwijs en cursusdienst
moeten namelijk via aparte kanalen aan de student gebracht worden.
Ward zou onze actuele bezigheden zo in het verslag verwerken om
projectmedewerkers aan te trekken. Nelleke haalt ook aan dat we
hiervoor ook “wanted” artikeltjes in het Akuut kunnen plaatsen. Emilia
zegt wel dat je dan terug het gevaar hebt dat iedereen zich verplicht
voelt om per se iets te melden. Lotte zou het ook houden zoals het nu
is.
Besluit: We denken na hoe we meer transparantie kunnen bieden aan
onze studenten. De TCO’s moeten aan terugkoppeling doen door naar
Akuut door te sturen waar ze mee bezig zijn.
IV.

Punten ter informatie
1. Improvisio
Alexander heeft naar Fabian gemaild en deze gaat het bier laten vallen
uit de vorige overeenkomst. Hij heeft zijn prijzen hieraan aangepast. De
spaghetti gaat op tien euro neer komen, een hamburger op vijftien
euro. Het zou exclusief zijn voor studenten van Medica. Allen daarheen
dus!
2. Faculteitsraad

Het eerste agendapunt behandelde de promoties van proffen.
Vervolgens zijn de beleidsplannen voorgesteld.
3. StratCom

Omdat we aan een nieuwe structuur zijn begonnen, heeft deze ook een
goede evaluatie nodig. We plannen daarom op negentien november
een StratCom. Iedereen is hier welkom. Het is de bedoeling dat dan de
knelpunten worden besproken.
4. Neutraal comité

Momenteel zijn Cédric en Ward het neutraal comité. Zij plannen de
kiesvergaderingen, etc. Ze zorgen er met andere woorden voor dat de
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verkiezingen neutraal verlopen. Je kan wel geen functie opnemen in de
eerste ronde indien je deel uitmaakt van het Neutraal Comité. We doen
een oproep naar iedereen om ook toe te treden tot het Neutraal
Comité.
V.

Varia
- Rode Neuzen week
Kathleen heeft samengezeten met BeMSA. BeMSA wilt meet betrekking
tot onze Rode Neuzen week. Ze stelden een bingo voor. Kathleen wilde
toch nog even polsen of wij nog andere ideeën hadden. Er is een
parochiezaal in de buurt waar we eventueel gebruik van kunnen maken
om een evenement te organiseren. Bingo zou kunnen aanslaan als je een
goede prijs voorziet. Tijdens de Rode Neuzen week zijn er wel al veel
quizzen. We moeten er ons ook bewust van zijn dat het over een “mental
health week” gaat en dus associaties met alcohol moeten vermeden
worden. Ward haalt aan dat we eventueel een yoga of pilates les kunnen
aanbieden.
- “Werkgroep cantus”
Ben zegt dat werkgroep cantus te weinig gedefinieerd is in het
Huishoudelijk Regelement. Hij neemt dit mee naar StratCom.
- Apollonia 24 urenloop
Apollonia gaat niet meer lopen met Medica voor de 24 urenloop maar
gaan lopen voor Farmaceutica. Wij hopen volgend jaar op een betere
samenwerking.
-
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