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A. OPEN GEDEELTE
I.
II.
III.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK
Rapportage
-

Unit Communicatie
Er is een promoplan voor het Symposium en BMC opgesteld.

-

Team Reizen
Er heeft iemand geannuleerd voor de cultuurreis. Als je interesse heb om toch mee
te gaan, kan je een mailtje sturen naar reizen@medica.be.

-

Team Feest
Team Feest excuseert zich voor de annulatie van de cantus. Men is bezig met het
bepalen van een nieuwe datum.

-

Unit Bedrijvenrelaties
Als alles goed loopt, start de communicatie rond de Startersdag volgende week.

IV.

Punten ter beslissing
1. BeMSA Memorandum
Het BeMSA memorandum kan nog niet goedgekeurd worden doordat er nog
wijzigingen aangebracht moeten worden. We overlopen deze zodat we volgende
week het memorandum kunnen goedkeuren.
Punt 2: ‘het is de taak van de communicatie functie’ bespreken
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Er is voorstel vanuit BeMSA om deze functie ‘liaison officer’ te noemen. Vanuit
Medica staan we niet echt achter deze naam.
De communicatie functie moet eenduidiger worden beschreven in het
Memorandum. De drie namen die hier tot nu toe voor gebruikt zijn:
communicatie functie, communicatie persoon en de persoon die interne
communicatie verzorgt.
Er wordt aangehaald dat de derde optie het beste is omdat het zo breed is. Zelfs
als er geen specifieke persoon voor deze functie gevonden zou zijn, kan deze
beschrijving over iemand van BeMSA gaan. Er wordt gevraagd over een
verduidelijking naar ‘de persoon die interne communicatie tussen BeMSA en
Medica’ verzorgt.
Conclusie: we veranderen het naar de derde optie voor de samenhang van het
memorandum.

V.

Punten ter bespreking
1. BeMSA memorandum
Vanuit BeMSA uit, zijn er nog enkele opmerkingen omtrent het memorandum.

Ten eerste wordt er een opmerking gemaakt bij de financiële sectie van het
memorandum. Hier zouden er enkele zinnen geschrapt zijn over transacties van
bedragen die oorspronkelijk voor een organisatie bedoeld waren, tussen beide
partijen. Bijvoorbeeld indien de faculteit een bedrag stort voor BeMSA projecten
op de Medica rekening, zou dit doorgestort moeten worden naar BeMSA. Er
wordt op gereageerd dat dit geld voor de KUL, maar niet voor externe partners.
Hier is er dan namelijk sprake van de goodwill van Medica, als we dit doorstorten.
Het is namelijk zo dat externe sponsoring (oorspronkelijk bedoeld voor BeMSA)
dat niet op de rekening gestort kan worden vanwege de afhankelijkheid met
BeMSA internationaal, verloopt via Medica.
We stellen ook voor dat er in de mededeling bij de overschrijving duidelijk
vermeld moet worden dat het bedrag voor BeMSA bedoeld is. Ook voegen we de
volgende zin toe: ‘Dit wordt op voorhand aan beide partijen gecommuniceerd.’
Ten tweede wordt er de opmerking gemaakt dat er geen continuïteit is in de
benaming van de nieuwe communicatie functie tussen BeMSA en Medica.
BeMSA stelt de naam ‘liaison officer’ voor. In eerder vergaderingen is er al aan
bod gekomen dat we niet achter deze naam staan. We vinden het dan ook
voldoende om in het document de volgende omschrijving te gebruiken: ‘De
persoon die interne communicatie tussen BeMSA en Medica’ verzorgt.’

2. Vaste uren Cursusdienst
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Introductie: We moeten ons verplaatsen in de leefwereld van de algemene
student. Deze informatie is vooral belangrijk voor de volgende ploeg. VTK en
Ekonomika werken met vaste uren voor hun cursusdienst. Je weet met dit
systeem een vaste routine te bekomen. In de eerste weken worden er extra uren
voorzien. Onze studenten zitten daarentegen vaak met onzekerheid voor de
komende week. Onze Unit Cursusdienst zit ook met onzekerheid omdat ze hun
weekplanning op lange termijn niet echt kunnen maken.
Discussie:
Er wordt aangehaald vanuit Unit Communicatie dat er nog vaak hierover vragen
gesteld worden via Messenger. Men denkt hierdoor dat het gemakkelijker is om
vaste uren in te lassen voor de studenten. Vaste uren voor het afhalen van galabal
tickets zou wel handig zijn. Dit wordt bevestigd door ervaringen van galabal met
hun ticketverkoop. Maar dit moet niet per se via Cursusdienst gebeuren.
Bovendien zouden de studenten beter op voorhand hun bezoek aan de
Cursusdienst kunnen inplannen.
De unit is echter wel beperkter in hun weekplanning hierdoor. Maar hier wordt
op gereageerd dat ze hierdoor wel vaste dagen hebben dat ze bezet zijn, en
andere dat ze iets kunnen inplannen. Vanuit Unit Cursusdienst wordt gereageerd
dat men wel moeilijk rekening kan houden zo met practica. Het kan zijn dat zelfs
met vaste uren, men desondanks toch moet komen inspringen. Het kan dan wel
degelijk voorvallen dat de unit tijdens vaste uren niet gaat kunnen inspringen.
Bovendien verschillen de lesuren heel erg tussen de verschillende jaren van de
Bachelor en de Master. Zo is het moeilijk om met ieder lessenrooster rekening te
houden. Bij VTK en Ekonomica is dit bijvoorbeeld niet het geval.
Vervolgens wordt er gevraagd of deze kwestie iets is dat gehoord werd bij de
studenten. Nog niemand heeft er actief naar gevraagd in de bar, maar het kan wel
problemen oplossen. Ook door de andere praesidiumleden zou hier nog niets
over opgevangen zijn.
Er wordt voorgesteld om eventueel twee weken op voorhand te communiceren
wat de openingsuren zijn. Men reageert hierop dat het voor de unit wel moeilijk
is om hun plannen voor de volgende twee weken door te geven.
Besluit: Unit Cursusdienst gaat met deze input aan de slag en zal naar volgend
jaar toe deze kwestie evalueren.
3. Lidkaarten
Probleem: er waren meerdere problemen dit jaar.
- Is het een meerwaarde dat er ISIC op staat?
Er wordt aangehaald dat je er overal korting voor kan krijgen. Maar is het wel de
meerderheid dat dit een meerwaarde vind? Jelka zegt da je er veel uit kan halen
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maar meeste studenten weten het niet. Kul kaart werkt vaak ook. Het kost veel
voor wat je ervoor terugkrijgt.
Als we ISIC kaarten gebruiken, moeten we ook heel goed rekening houden met
GDPR. Guido heeft nood aan aantal namen, maar als je weg stapt van ISIC moet
je niks doorgeven aan ISIC en dat scheelt wel veel werk. Echter blijven we nog
steeds wel aan gegevensverzameling doen.
Zijn we fan van aparte niet ISIC Medica lidkaart of dubbele functie van een KUL
kaart? Visueel is het handiger om te checken met een aparte Medica lidkaart.
Maar er is wel een scan bakje dat we zouden kunnen gebruiken en online zien of
je lid bent als we met KUL kaart werken.
Een ander voorstel dat op tafel ligt is Ulyssis, hier hangt een online
ticketsysteem aan vast dat handig zou kunnen zijn voor ons.
Feest heeft dit semester al deels een online inschrijving systeem proberen te
gebruiken. Ze weten niet of het wel een meerwaarde is. Ze hebben het gevoel
dat mensen soms liever gewoon cash betalen.
Conclusie: feest vindt het niet zo nodig zo’n online inschrijfsysteem, events zou
het wel een grote meerwaarde vinden.
- Nu is het verplicht om lid te worden om boeken aan te kunnen kopen bij
Cudi. Houden zo of twee prijzen voor boeken?
Het hangt per jaar af of je veel boeken moet kopen dus of je je lidmaatschap
terugverdient. We vinden wel dat het geld ergens uit gehaald moet worden. In
Tibo zijn 1ste jaar had je wel een Medica lid en niet lid prijs voor boeken, vroeger
werd er dus ook met zo’n systeem gewerkt. Er zou geen bezwaar zijn voor twee
soorten prijzen voor ons. Begroten zal wel moeilijker worden.
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