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Anne-Line De Ketelaere, Charlotte Greenaway, Laure-Elise Seghers
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A. OPEN GEDEELTE
I.
II.
III.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK
Rapportage
- Unit Communicatie
Unit communicatie is intensief bezig geweest met de voorbereiding van een
kringmagazine.
- Team Reizen
De skireis is zo goed als uitverkocht. Als je nog mee wil, moet je mailen naar
ski@medica.be. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij.
- Team Events
We hebben nog dansers nodig voor de groepsdans. Als je interesse hebt mag
je een mailtje sturen naar jonas.lauwerys@hotmail.com
- Team Feest
Feest is nog steeds op zoek naar teamleden. Ben je geïnteresseerd in een
toffe teamsfeer? Dan mag je een mailtje sturen naar feest@medica.be
- Bedrijvenrelaties
Er zijn veel goodiebags. Als een team of unit dit wil, moet deze zich
aanmelden bij de coördinator Bedrijvenrelaties.
- Unit Bar
Er zijn binnenkort mocktails beschikbaar in Doc’s bar in het teken van de
Oktobercampagne.
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IV.

Punten ter beslissing
1. Stemming toegetreden lid Yasmine Veri
Yasmine studeert kinesitherapie en revalidatiewetenschappen. Ze wil
goedgekeurd worden voor de unit Communicatie. We keuren dit goed.
2. Goedkeuring NeuCom
Deze bestaat momenteel uit Cédric, Ward en Shravan. We keuren dit
goed. Het is nog altijd mogelijk om jezelf toe te voegen aan het Neutraal
Comité.

V.

Punten ter bespreking
1. Omslag kringmagazine
Unit communicatie is intensief bezig aan een kringmagazine. Het begint
vorm te krijgen. Maar ze zoeken nog een idee voor de omslag. Bij irreëel
plaatsen ze een foto op de voorkant. Wij beschikken niet over een goede
foto van de mensen die we geïnterviewd hebben. Momenteel speelt er
het idee om een soort van cartoon te maken. Men laat ook het voorlopig
ontwerp zien waarbij Professor Van Assche, Herijgers en Cédric verwerkt
zijn. De deadline is al begin volgende week.
Als idee wordt er aangehaald dat we in het grote publiek kunnen opzoek
gaan naar een cartoonist/karikaturist. Iemand uit ons praesidium stelt
voor om een ontwerp uit te werken. Men ziet ook potentieel in de reeds
uitgewerkte tekening van professor Herijgers. Een persoon karikaturaal
uitvergroten lijkt voor de meesten haalbaar als omslag van het
kringmagazine. Ook wordt er aangehaald dat het niet raar is om een foto
van Herijgers dat getrokken is tijdens het interview, te gebruiken. Hier
kunnen we dan onze titels, etc. op plaatsen. Er wordt aangebracht dat we
eventueel een schets kunnen uitwerken op een popart manier. Iemand uit
ons praesidium zou dit eventueel kunnen doen.
2. LOKO & StuRa

- Vrijwillgerswerk
Er is bevestigd geweest dat er meer publiciteit voor vrijwilligerswerk moet
zijn. De databank van de KUL bevat ook studentenjobs. Dit is niet zo handig.
Het bevat ook te weinig vrijwilligerswerk gericht voor studenten GNK en
BMW. Uit de AV is ook gekomen dat er nood is aan reflectie over jezelf en de
vrijwilligersplek na het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Er gaat iemand
werken aan de database om deze in orde te krijgen.
-

Acco
Er is even geleden een bijeenkomst geweest met de Acco mandatarissen van
LOKO en de cursusdienstverantwoordelijken. Hieruit is gekomen dat er meer
info gaat gegeven worden over de Acco leveringen. In het begin van het jaar
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was er veel personeel ziek met de nodige achterstand. Ook is er de tip
gegeven om op voorhand een soort van tijd mee te geven bij de bestelling
om deze sneller te krijgen.
Verder is er tijdens de LOKO AV een brainstorm geweest omtrent de
cursusdiensten waarbij verschillende onderwerpen aangesneden werden
zoals de introductie van een duurzame zak. Cursusdiensten gaan nu ook
samenwerken met Acco in kader van de literatuurlijsten.
-

Fundraising
Het is aanvaardbaar om voor externe goede doelen geld op te halen. Echter
moet er nog een kader uitgewerkt worden om toekomstige voorstellen voor
fundraising makkelijk te kunnen kaderen en bespreken. We hebben wel
benadrukt dat het niet kan om “studeerplaatsen te verkopen” via een lotje
zoals reeds gebeurd is in de Agora.
- StuRa
o Ombudswerking
Op dit moment wordt de ombudsman pas op 15 november benoemd.
Dit is voor sommige kringen te laat. Deze zou benoemd moeten zijn
vanaf het begin van het academiejaar zodat je hier dan al met vragen
terecht kunt.
VI.

Punten ter informatie
1. Terugkoppeling grote Alma toer
Vorige week heeft Cédric onze input overgebracht aan de
mandatarissen. Ze gaan ijveren voor het slaatje bij het stoofvlees en
de vol-au-vent. Het probleem van de te dure slaatjes van de salade bar
gaat moeilijker zijn om aan te pakken. Er wordt namelijk maar éen
maaltijd gefinancierd om deze goedkoper aan te bieden. Wel wordt er
aan gewerkt vanuit Alma centraal. Het probleem van te weinig
afvalbakken zou te maken hebben met het feit dat dit de sfeer zou
verpesten. Het afruimprobleem is ook aangekaart. Het waterkraantje
en de tafels waarbij je ver uit elkaar zit, gingen ze ook meenemen in
hun rapport. Het probleem van niet ongestoord alleen te kunnen eten,
heerst ook bij de andere Alma’s. Hier hadden ze geen oplossing voor,
maar ze gingen het meenemen naar het overleg met Alma centraal.
We hebben ook aangehaald dat we niets extern mogen doen in de
Alma zoals een cantus. Ten slotte hebben we gemeld dat er geen
warme maaltijden zijn ’s avonds. Op de campus van politieke
wetenschappen zou er echt het concept heersen van een ‘living
campus’. Dit is bij onze campus niet het geval, maar ze willen dit ook
bij ons bewerkstelligen. Verdere opvolging is nodig.
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2. Rotary kalenders

We verkopen kalenders voor het goede doel. De opbrengst gaat naar
een speeltuin op het dak van het kinderziekenhuis. Revalidatie- en
rolstoelpatiënten kunnen hier spelen in het bijzijn van de ouders. Voor
vijf euro kan je er een kopen. Er vallen ook leuke prijzen te winnen
zoals een weekend, driegangenmaaltijd, champagne, een
geluidsinstallatie, etc. Ze worden naast vaste verkoopmomenten ook
verkocht in de cursusdienst.
VII.

Varia
- We vragen ons af of er een Geneeskunde groep meedoet aan de
studentenquiz onder leiding van Otto-Jan Ham.
- Hannes versteken heeft de skireis gewonnen. Proficiat!
- De Tervuursestraat wordt eindelijk heraangelegd. We zijn hier allen blij
mee.
- Floris Collet zou het leuk vinden als er via hun sociale media gepromoot
zou kunnen worden dat Medica bloed komt geven. We zouden kunnen
werken met #Medicageeftbloed.
- Rode Neuzenweek gaat helemaal in het teken staan van mentale
gezondheid. Er zullen verkopen plaatsvinden waar we allemaal iets lekkers
kunnen kopen.
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