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Ben Vanspringel, Jelka Lust, Tessa Aerts, Ward Paredis
Britt Tilkin, Cas Remans, Emilia Bialek, Ellen Vergauwen, Linda Lukeba, Sara Verhaege, Yasmine Veri,
Margo Briels, Annelies Vangrunderbeeck, Nelleke Cloet, Anne-Line De Ketelaere, Charlotte Verlinde,
VERONTSCHULDIGD:
Lotte Vrijders, Tibo Verplancke
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A. OPEN GEDEELTE
I.
II.
III.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK
Rapportage
- Team Feest
Alle evenementen van de wisselweek staan online.
- Development
Unit Development zoekt nog iemand die interesse heeft voor de sociaalwerking
binnen Medica. Als je interesse hebt mag je een mailtje sturen naar
development@medica.be .
- Unit Cursusdienst
Unit Cursusdienst gaat een ‘Cuditeam’ opstarten. Als je interesse hebt, mag je
een mailtje sturen naar unitcursusdienst@medica.be
- Vice-Praeses
De familiecantus zal op 10 mei plaatsvinden.

IV.

Punten ter bespreking
1. BeMSA memorandum of understanding
Medica en BeMSA willen een document opstellen om hun samenwerking
en verstandhouding te beschrijven. In het verleden waren er namelijk wat
problemen wat betreft communicatie. Dit kwam ten nadele van elkaars
werking. Het zou gebruikt worden als instrument van goede
verstandhouding. Het is ook vooral een kwestie van op voorhand goede
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afspraken te maken. Het wordt vergeleken met een gentlemen’s
agreement.
In de nieuwe overeenkomst wordt ook vermeld dat we twee nieuwe
functies gaan creëren die de samenwerking tussen beide organisaties moet
bevorderen. De eerste functie is een liaison officer, een persoon die instaat
voor de vlotte communicatie tussen beide partijen. Een van zijn
belangrijkste taken zal zijn om de agenda’s met elkaar te laten
corresponderen. De tweede functie zal instaan voor gemeenschappelijke
projecten. De twee nieuwe functies zouden verkozen worden door middel
van sollicitaties.
Vervolgens overlopen we of iemand nog aanvullingen heeft op het huidig
opgestelde memorandum.
Opmerkingen:
- Wekelijkse vergaderingen tussen de praeses van Medica en de
BeMSA voorzitter lijkt volgens velen te veel. Dit kan eventueel
opgelost worden door mailverkeer. Hier wordt op gereageerd dat
men wel preventief problemen kan aanpakken indien men op
wekelijkse basis vergadert. Vroeger werd dit bovendien ook gedaan.
Besluit: Het zou dus een voordeel zijn om wekelijks te vergaderen.
- Meestal worden de projecten van Development bepaald in de zomer.
Zo kunnen we al snel communiceren naar BeMSA wanneer de grote
projecten zullen vallen.
V.

Varia
- Op 20 maart is er een duocantus voor de eerstejaars van Medica en LBK.
- Sport & Ontspanning zoekt een technieker voor de mengpanelen voor het
evenement van Bloedserieus op 21 maart. Indien je interesse hebt, kan je
een mailtje sturen naar sport.ontspanning@medica.be .
- Het promoplan van Communicatie voor de maand Maart is opgesteld en
gedeeld met het praesidium.
- Op 18 maart is er de mannen- en vrouwencantus.
- Indien je interesse hebt in een functie binnen het praesidium van 20192020, mag je een mailtje sturen naar neutraalcomité@medica.be.
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