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Verslag Bureau 6 november
D ATUM : 12/11/2018
AANWEZIGEN:
Cédric Vanluyten, Kiara Roskin (noteert), Tim Van Assche, Stefanie Cosijn, Kathleen Van Hoofstadt,
Alexander Deprez, David Wouters, Maarten Claes, Tibo Verplancke,
Ward Paredis, Lotte Vrijders, Jelka Lust, Ben Vanspringel
Emilia Bialek, Lisa Schurmans, Charlotte Verlinde, Sarah Maesen, Karolien Valkeniers, Margo Briels,
Amber Verhasselt, Loes Op de Beeck, Annelies Vangrunderbeeck, Jana Van Bogaert, Nelleke Cloet,
Karlien Wauters, Britt Tilkin, Jonas Cuppens, Ben Vanspringel, Marie Lamberigts,
Victor Van Lishout (open)
VERONTSCHULDIGD: Tessa Aerts
AFWEZIG: /

A. OPEN GEDEELTE
I.
II.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK

III.

Punten ter beslissing
1. Rapportage bureau

Probleemstelling:
Vroeger op CeRa was het de bedoeling dat elke verantwoordelijke een
uitleg deed over wat hij/zij gedaan had de voorbije week. Het ene rondje
was wat langer dan het andere. Momenteel hebben we te weinig
rapportage naar onze leden. We zouden onze achterban meer moeten
informeren. Er gaat namelijk veel informatie verloren. We hebben
hierover nagedacht en zijn met het voorstel gekomen om een extra puntje
“rapportage” toe te voegen aan het open gedeelte. Hierbij hebben de
coördinatoren de kans om belangrijke zaken te melden. De rondjes in het
gesloten gedeelte blijven hetzelfde en behouden dus hun input vragend
karakter.
Discussie:
Er wordt gereageerd dat mensen zich op deze manier misschien verplicht
zouden voelen om iets te melden. Het is ook extra werk voor de
coördinatoren. Er wordt nog eens aangehaald dat in de wekelijkse
‘rondjes’ via mail, je een aparte sectie kan toevoegen voor in het verslag.
Dit is wel omslachtig. We willen ook geen rapportage meer bij ‘Varia’
omdat hier eigenlijk opmerkingen zouden moeten komen vanuit
personen. Het is ook minder professioneel als er onder ‘Varia’
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gerapporteerd wordt. Bepaalde functies gaan bovendien niet veel te
zeggen hebben.
Een paar jaar geleden was er een nieuwsbrief sectie in Akuut waarvoor de
verantwoordelijken iets konden insturen. We hebben wel schrik dat het
dan te veel gaat lijken op reclame. Er wordt aangehaald dat het wel
interessant is om op de hoogte te zijn van de andere projecten buiten
jouw unit/team. Het is wel aan de coördinator om de lijn te trekken tussen
te veel en te weinig informatie. Er moet duidelijk gemaakt worden dat het
geen wedstrijd is van ‘Om ter meeste voor Medica te hebben gedaan’. De
rapportage zou vanuit het team/unit zijn door de coördinator. Bij varia kan
iedereen iets meedelen op het bureau.
Consensus: We keuren het goed dat de team- en unitcoördinatoren een
rapportage rondje voorbereiden en brengen op het bureau.
IV.

Punten ter bespreking
1. Vrijwilligerswerk
Dit is vorige keer op de LOKO AV besproken geweest. Er bestaat een Iportofolio waar alle extra curriculaire activiteiten in gedocumenteerd
kunnen worden. Maar dit is vrij beperkt wat betreft het spectrum van
deze activiteiten.
Verschillende functies wat met een kring of club is geassocieerd, is
vrijwilligerswerk. Een buddy program of vrijwilligerswerk in een
jeugdvereniging zou ook aangehaald kunnen worden als vrijwilligerswerk.
We stellen de vraag of de studenten op de hoogte worden gesteld naar
de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Veel mensen zijn hier niet van op
de hoogte. Bij Geneeskunde studenten spreekt vooral richting
gerelateerd vrijwilligerswerk aan.
Ter informatie: Development en BeMSA willen een week van de
vrijwilliger organiseren. Hierbij zou de opbrengst van de acties terug
geïnvesteerd worden in vrijwilligerswerk.
2. “Zet je keel open” ~ LOKO

Veel mensen zijn op de hoogte van de actie en hebben het filmpje gezien.
Het is een tag post waarbij een bepaalde persoon een ad fundum doet.
Hier zijn al veel reacties op gekomen. Er wordt aangehaald dat de post niet
voor elke student even duidelijk gaat zijn en de vraag wordt gesteld of elke
student wel de ‘boodschap’ erachter gaat snappen. Ook is er een tweede
post geplaatst met standaard namen die je moet taggen als ze “dringend
een pintje nodig hebben”. Dit vindt men ook raar. Er wordt op deze
manier namelijk een selectie gemaakt van personen die getagd kunnen
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worden. Er wordt vermeld dat het op LOKO midweek al besproken is maar
dat het toen nog niet concreet uitgedacht was.
3. Fundraising bij studenten

Probleemstelling:
Velen van ons studeren wel eens in de Agora. We polsen of ze op de
hoogte zijn van de actie waarbij studenten een lotje kunnen kopen om een
studeerplek te winnen. Niet veel mensen zijn op de hoogte. Dit is vorige
LOKO AV ter sprake gekomen. Hier is veel reactie op gekomen. Velen
waren het er niet mee eens dat studenten een studeerplek zouden
‘kopen’. Zo bevoordeel je ook de “rijkere” studenten. Er is dus een nota
over geschreven die we vrijdag gaan bespreken.
Discussie:
Velen vinden het totaal niet kunnen. Er is wel aangehaald dat ze kunnen
werken met een beurtenkaart waarbij ze na een bepaald aantal bezoeken
aan de Agora een lotje kunnen winnen. Ludieke acties kunnen op de AV
besproken worden. Fundraising ten voordele van de brede
studentenpopulatie moet kunnen als het gekoppeld wordt aan het leuke,
bijvoorbeeld een koekje verkopen voor enkele euro’s. Fundraising voor
een extern goeddoel wordt ook aangehaald. Als contra wordt aangehaald
dat de KUL al belastinggeld krijgt per ingeschreven student bovenop het
inschrijvingsgeld. Maar de manier waarop ze geld verzamelen blijkt
volgens ons het belangrijkste of zelfs belangrijker te zijn dan het geld
inzamelen op zich.
V.

Punten ter informatie
1. Volzette skireis?
De skireis is niet volzet maar de kamers zijn op. Dit komt doordat er
nog kamers opgevuld moeten worden. Er zijn namelijk nog veel
“gesloten” kamers die nog bedden vrij hebben. Dit moet nog opgelost
worden. Team Reizen gaat ook nog kamers bijboeken.
2. Faculteitsraad
Er zijn nog mensen nodig voor te zetelen in de Faculteitsraad.
3. “@medica” emailadressen in spam
Onderwijs en Communicatie mails komen in de spam folder terecht bij
sommigen. We weten niet waarom. We moeten dus een filter
installeren waarbij “@medica” emailadressen niet in spam terecht
komen. Er is een post geplaatst op Workplace hoe je dit moet doen.
We moeten misschien een stappenplan uitschrijven voor de studenten
waardoor “@medica” uit de spam gefilterd kan worden.
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VI.

Rapportage
- Team Sport & Ontspanning
We zoeken nog veel medewerkers voor Halftime.

VII.

Varia
- De nieuwe unitleden van Communicatie stellen zich even kort voor.
- Deze vrijdag is de après-AV in Doc’s. Er worden nog mensen gezocht om te
helpen.
- Pauline Fremau heeft een gratis skireis gewonnen. Proficiat!
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