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Verslag Bureau 2 oktober 
DATUM: 8/10/2018 

AANWEZIGEN OPEN EN GESLOTEN:  
Cédric Vanluyten, Kiara Roskin, Alexander Deprez, Kathleen Van Hoofstadt, Stefanie Cosijn, David 

Wouters, Tibo Verplancke, Tim Van Assche 

Ward Paredis, Jelka Lust, Lotte Vrijders, Tessa Aerts 

 Ellen Vergauwen, Yasmine Veri, Amber Verhasselt, Florelien Soete, Leen Capiau, Jannes Warlop, 

Emilia Bialek, Marlies Goderis, Annelies Vangrunderbeeck, Jard Hendrickx, Karlien Wauters, Nelleke 

Cloet, Loes Op de Beeck, Charlotte Verlinde 

AANWEZIGEN OPEN: 

Tim Van Assche, Nick Narinckx 

VERONTSCHULDIGD: Maarten Claes 

AFWEZIG: / 

 

A. OPEN GEDEELTE 

I. Goedkeuren agenda: OK 
II. Goedkeuren verslag: OK 

III. Punten ter beslissing 

1. Verkiezing Tim Van Assche voor financieel beheerder 
 
Uitslag: Tim werd verkozen. 

 
2. Goedkeuring HR 

 
De wijzigingen die we vorige week besproken hebben, zijn toegepast en zullen 
gepubliceerd worden. Hierna kan het HR goedgekeurd worden. We keuren dit 
proces goed. 
 

3. Goedkeuring lintenregelement 

 
We komen hier eveneens later op terug. 
 

IV. Punten ter bespreking 

 
1. Evaluatie nieuwe fietsenstalling 

Er is een nieuwe fietsenstalling sinds het begin van het AJ. We weten niet of de 

oude fietsenstalling nog zal openen. We willen dit samen evalueren.  
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- Men denkt dat het probleem waarbij we de auto’s hinderen naar boven is 

verplaatst. Iedereen moet toch nog over de baan. De verkeerslichten van 

vroeger waren beter.  

- Je vindt je fiets niet meer gemakkelijk terug.  

- Er is ook minder plaats dan vroeger. Dit komt misschien omdat weinig 

mensen hun fiets achterin zetten.  

- Het is niet logisch dat er geen plaats voorzien is voor de voetgangers.  

- Het is bijna onmogelijk om rechts vanachter uw fiets eruit te halen. Als je 

verder doorrijdt gaat dit beter.  

- Er is een grote “na de les chaos”.  

- Het asfalt is een trage ondergrond.  

- De trappen komen op een verkeerde plaats uit, met name niet aan het 

voetpad.  

- De trappen zijn erg modderig.  

- Er hangen nergens nummers om te onthouden waar je je fiets hebt gezet.  

- Men voelde zich veiliger bij de vorige fietsenstalling waarbij je ondergronds 

kon parkeren. Nu wordt er in vraag gesteld hoe veilig de huidige 

fietsenstalling is.  

- Op sommige plaatsen kan je uw fiets niet vasthangen aan het kader. Vroeger 

had je dit wel.  

- Sommigen vinden het fijner dat je iets minder ver moet doorfietsen. 

 
2. Improvisio 

 
Improvisio is een brasserie in de Brusselsestraat. Hij heeft ons een mail gestuurd 

om aan onze studenten een goedkopere menu aan te bieden. Ze zouden een 

gratis biertje bij een spaghetti geven voor 18 euro. Het bier is zelf gebrouwen. 

We zouden er een sport en ontspanning activiteit van kunnen maken. Ward haalt 

aan dat een etentje bij Improvisio misschien een prijs zou kunnen zijn voor de 24 

urenloop. Kathleen gaat dit vragen. We kunnen ook proberen om er een 

praesidium etentje uit te halen. Tibo haalt wel aan dat de prijs te hoog is. 

Misschien kunnen ze wel met supplementen werken voor bijvoorbeeld kaas. 

Kathleen en Alexander gaan vragen om de prijs te laten zakken. Het is misschien 

interessanter om de spaghetti prijs te laten zakken, afzonderlijk van het bier. 

 

 


