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A. OPEN GEDEELTE
I.
II.
III.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK
Punten ter bespreking
1. Input herbruikbare bekers
Donderdag zit Cédric samen met de LOKO-mandatarissen van
duurzaamheid. Deze hebben enkele vragen voor ons geformuleerd:
-

Hoe zien jullie het gebruik van herbruikbare bekers in een fakbar?
❖ Cantus
Het kan zijn dat je meerdere bekers nodig hebt bij het
cantussen. In dat geval is het niet handig als je maar éen
herbruikbare beker krijgt. Dit argument wordt weerlegd omdat
we blijkbaar genoeg bekers hebben om er voor iedereen twee
te voorzien. De opkuis zou ook minder zwaar worden. Op
cantussen werd er juist positieve commentaar over de
herbruikbare bekers gegeven omdat dit juist meer het gevoel
geeft van een ‘boerke’. Wel zou er beter geat kunnen worden
met plastieken bekers. Maar bij een cantus draait alles om het
zingen, dus dit is minder van belang. Men vraagt ook aan de
organisatoren van de cantussen of ze herbruikbare bekers
willen en het antwoord is meestal positief. Wel wordt er
momenteel geen waarborg gevraagd voor de herbruikbare
1

Verslag Bureau 26/11/2018

bekers. Er wordt geteld hoeveel er gegeven en teruggebracht
worden. Dit jaar zaten we bovendien met een restafval
probleem. Door dit duurzaam alternatief zouden we het
kunnen oplossen.
❖ Doc’s
Met een herbruikbare beker moet de feestganger denken aan
een waarborg. Dit is minder aangenaam. Men zou eveneens de
bekers kunnen beschadigen. Men heeft namelijk al gezien dat
er mensen zijn die de plastieken bekers op de grond smijten om
te kunnen zien of ze zouden breken. Het lijkt bovendien niet
haalbaar op een donderdagsfeestje omdat je iemand moet
inschakelen om de bekers op te rapen en af te wassen. Er
wordt wel aangehaald dat wij binnenkort waarschijnlijk
wettelijk verplicht gaan worden om herbruikbare bekers te
gebruiken. Als je wil dat het gebruik van herbruikbare bekers in
een fakbar werkt, dan moet je waarborg vragen.
-

Hoe zien jullie het gebruik van herbruikbare bekers op een TD?
Sommigen vinden het gebruik niet handig. Wel zijn we momenteel de
enige studentenstad die herbruikbare bekers gebruikt op TD’s. We
zouden dus wel er naartoe moeten werken om dit in te burgeren. Er
zal sowieso een omschakelingsperiode zijn waarbij mensen hierover
zullen klagen. Maar we moeten hier geen rekening mee houden. Het is
ook handig dat je geen glas moet opruimen achteraf.

-

Hoe zien jullie het gebruik van herbruikbare bekers op een cantus?
Deze vraag hebben we reeds beantwoord bij de eerste vraag. We
stellen ons de vraag of we een policy moeten uitwerken om
herbruikbare bekers te gebruiken en waarvoor we waarborg moeten
vragen. Er wordt voorgesteld om eventueel éen euro per beker te
vragen. De verloren bekers kunnen dan van de waarborg getrokken
worden. Er wordt aangehaald dat we eerder met percentages kunnen
werken in plaats van per beker te rekenen. We beschikken momenteel
over ongeveer 250 bekers. We moeten ook geen schrik hebben dat we
mensen zouden afschrikken door waarborg te vragen voor de bekers
omdat we een van de goedkoopste cantuszalen zijn. Het is volgens
sommigen ook haalbaar om de bekers allemaal terug te krijgen na een
cantus. Dit gaat wel niet altijd zo zijn.
Conclusie: We zien het zeker zitten om te starten met het gebruik van
herbruikbare bekers tijdens een cantus.
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2. Halftime 1e master problematiek

Momenteel is er geen animo bij eerste master GNK om Halftime te helpen
organiseren. Derde bachelor BMW vindt dit verontrustend omdat er geen
respons is gekomen zelf na een oproep in de aula. Het zou ook niet eerlijk
zijn moest eerste master niet deelnemen aan het organisatorisch proces.
Ze weten ook niet hoe ze eerste master GNK enthousiast moeten krijgen.
Er wordt aangehaald om mensen persoonlijk te gaan aanspreken. Het
probleem is vooral dat er shifters te kort zijn en dat men momenteel niet
aan het geld van eerste master kan. De jaarverantwoordelijke van vorig
academiejaar heeft wel toegang tot de rekening van eerste master.
Er wordt wel opgemerkt dat 1e master Geneeskunde die week wel les
heeft en 3e bachelor Biomedische dan twee dagen vrij heeft. Hierop wordt
gereageerd dat je ondanks dit feit wel mee kunt helpen om ’s avonds
activiteiten te voorzien. Het is wel zo dat er veel mensen van 1e master
GNK in het praesidium zitten die al een druk takenpakket hebben.
Kiara gaat de reeds ingeschreven persoon van eerste master GNK
aanspreken om te vragen of deze zijn vrienden kan optrommelen. Cédric
wil ook nog eens een oproep doen vooraan in de aula.
Er wordt ook voorgesteld om een filmpje te maken met de getuigenissen
van de jaren voordien over hoe ze Halftime ervaren hebben. Dit zouden
we kunnen afspelen voor de aula van 1e master GNK. Hier wordt op
gereageerd dat het hiervoor misschien te laat is.
IV.

V.

Punten ter informatie
1. Terugkoppeling StratCom
Maandag 19/11 hebben we een StratCom vergadering gehad. Hier
hebben we adviezen omtrent de functies en de nieuwe structuur
geformuleerd. Deze moeten naar het bureau gebracht worden.
Zo is er onder andere geadviseerd dat we volgend jaar Sport &
Ontspanning best splitsen in twee aparte takken. Ook willen we
continueren met het bureau wekelijks te laten plaatsvinden. Zo
kunnen we korter op de bal spelen en sneller beslissingen nemen. Op
het bureau van volgende week zullen we hier dieper op ingaan.
Rapportage
- BeMSA
Op 25 november is er de dag van de wetenschap. Hier zijn nog helpende
handen voor nodig. Op 10 december is er de Human Rights day. Op 23 en
24 februari zal er een ‘youth leadership’ conferentie plaatsvinden.
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-

VI.

Cursusdienst
Acco doet moeilijk om “Fysische geneeskunde en revalidatie” bij te
drukken. De mensen die een boek gereserveerd hebben, worden
gecontacteerd.
Reizen
De skireis is volzet.
Communicatie
Communicatie is verder bezig geweest met een kringmagazine.

Varia
- Men moedigt ons aan om op 3 december te komen quizzen bij BeMSA.
- Er zijn nog steeds mocktails verkrijgbaar in de bar.
- Er wordt vermeld dat er vraag is naar betere spelletjes in het Akuut. We
zouden een editie kunnen uitbrengen met meer spelletjes. Hierop wordt
gereageerd dat Akuut geen spelletjesboek is en dat het hiervoor eigenlijk
een te grote kost is voor Medica.
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