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A. OPEN GEDEELTE
I.
II.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK

III.

Punten ter beslissing
Praesidiumleden die niet Biomedische wetenschappen of Geneeskunde studeren,
moeten gestemd worden op het bureau.
1. Stemming Ward Paredis
Ward studeert Bioinformatica. We keuren Ward goed als Medica lid.
2. Stemming Annelies Vangrunderbeeck
Annelies studeert Biologie. We keuren Annelies goed als Medica lid.

IV.

Punten ter bespreking
1. Input Alma Gasthuisberg
Binnenkort is er de Alma tour waarbij de LOKO mandatarissen Alma
komen luisteren naar de input over de Alma van Gasthuisberg.
Opmerkingen:
- De wachtrijen aan de broodjesbar zijn chaotisch.
- De tafels staan te dicht op de wachtrijen aan de broodjesbar zodat je
niet goed kan aanschuiven.
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-

De schermen voor het warm eten verspringen. Dit is ambetant als je
wil aanschuiven voor een bepaald gerecht.
De slaatjes zijn te duur. We zijn nochtans een kring dat gezond eten
zou moeten promoten.
Er zijn geen warme maaltijden ’s avonds. Dit komt niet overeen met de
openingsuren van de bibliotheek.
De afruimhoek is niet efficiënt en slordig. Je handen worden ook vuil
door alles te moeten sorteren.
Er is een tekort aan vuilnisbakken.
Het waterkraantje heeft een te laag debiet.
Het is niet duidelijk dat er aan de rechterkant broodjes gemaakt
kunnen worden.
Er zijn te veel potjes voor de verschillende bijgerechten. Dit is niet
duurzaam en neemt veel plaats in op je plateau.
We zouden graag op de menu balletjes in tomatensaus willen.
We willen niet meer extra betalen voor een slaatje te krijgen bij de
standaard gerechten zoals vidé of stoofvlees.
Je zit aan bepaalde tafels te ver uit elkaar. Dit is ongezellig.
De Alma heeft te weinig capaciteit.
Het centrale zebrapad is sociaal ongemakkelijk.
We vinden de koffie corner een tof concept.
Er zouden plaatsen moeten gecreëerd worden waar de mensen
onopvallend alleen kunnen eten.
De servetten zouden best buiten de zakjes van de broodjes
meegegeven worden.
De speciale broodjes aan de salade bar zijn zeer lekker.

2. Data Medica verkiezingen

-

26 november: Infoavond praesidium. Dit is de eerste stemvergadering
waarbij er algemene info wordt gegeven over de werking van Medica.
6 december: Meet & Greet. Op dit moment kan je persoonlijk een babbeltje
komen doen met de coördinatoren.
25 februari: Visieteksten. De kandidaten voor het Dagelijks Bestuur en
teamcoördinatoren moeten dan hun visie voorstellen.
5 en 6 maart: Kiesvergaderingen. Via een lotingssysteem worden de
verkiezingen éen voor éen behandeld.

Indien je stemrecht wil hebben moet je ofwel naar de infoavond of de
Meet & Greet gaan, gecombineerd met de verplichte visieteksten avond.
Sidenote: Van 21 tot en met 28 april is er de passieve kiesweek. De week
erna zal de actieve kiesweek plaatsvinden. Op 3 mei is er de
overdrachtscantus. Op 9 mei gaan de sollicitaties plaatsvinden.
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Conclusie: We keuren alle data goed.
V.

Punten ter informatie
1. Overlastcampagne LOKO
LOKO organiseert een overlastcampagne met als slogan: “Slim
drinken? Da’s het nieuw stomdronken.” Op de 24 urenloop is er al een
eerste actie uitgevoerd met Gestapo Knallmuzik. Er komen nog leuke
acties aan, zoals bijvoorbeeld een yogasessie onder leiding van Louis
Talpe. De meesten waren al op de hoogte van de overlastcampagne. Er
wordt als opmerking gemaakt dat we de mentaliteit van de student
niet gaan veranderen door er veel geld tegenaan te smijten. Men
vermeldt ook dat ze de foute mensen hebben laten blazen, de
stewards, tijdens de 24 urenloop. Ook belonen ze de verkeerde
doelgroep. Mensen die zich zat drinken gaan zich namelijk niet
aanpassen voor een brunch.
2. Vorming Neutraal Comité

Cédric haalt nog eens aan dat er dringend volk nodig is voor het
Neutraal Comité. Meldt u allen aan!
3. Terugkoppeling LOKO StuRa

StuRa:
Ze zijn aan het nadenken over extra features voor Toledo. Ze willen
van Toledo een soort van Drive maken waarin je uw notities kan
plaatsen. We zouden ook bij een PowerPoint een status kunnen zetten
van belangrijk/niet-belangrijk. Ward vermeldt dat Toledo soms op
cruciale momenten plat ligt. Dit zou onhandig zijn als je je notities op
Toledo hebt staan. Maarten antwoordt hierop dat Toledo het voorbije
jaar vijftien minuten heeft plat gelegen.
LOKO:
❖ Feestzaal
LOKO wil afstappen van de Albatros. Ze zijn dus opzoek naar een
nieuwe feestzaal. Ze hebben hun oog gelegd op de Rodins, een
café op de oude markt. Ook wordt er onderhandeld met het
Musicafé. De deal die ze gekregen hadden, hing af van het aantal
consumpties dat gedronken werd die avond. Ook zou er een
extra investering moeten gebeuren voor een glazen afscheiding
om de studenten autonoom te laten tappen. De AV was dus geen
voorstander van de deal. Ondertussen kan je de zaal van OHL
afhuren.
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❖ Make Alma 2 great again
Alma 2 heeft veel protest over zich heen gehad. Dit doordat de
prijzen gestegen waren en er enkel vegetarische gerechten
werden aangeboden. Na protest hebben ze toch de oude
waarden hernomen.
VI.

Save the date
- Het Galabal zal op 15 maart plaatsvinden.
- APC zal op 26 februari plaatsvinden.
- Op 5 november zal er een kunsttentoonstelling plaatsvinden
gecombineerd met een open mic avond. We zoeken hier nog kunstzinnige
geesten voor.
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