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Verslag Bureau 26 maart
D ATUM : 1/04/2019
AANWEZIGEN:
Cedric Vanluyten, Kiara Roskin (noteert), Tim Van Assche, David Wouters, Alexander Deprez, Tibo
Verplancke, Stefanie Cosijn, Kathleen Van Hoofstadt, Maarten Claes
Lotte Vrijders, Ben Vanspringel, Jelka Lust, Tessa Aerts, Ward Paredis
Amber Verhasselt, Florelien Soete (open), Jannes Warlop, Britt Tilkin, Cas Remans, Jeroen Peels,
Emilia Bialek, Lisa Schurmans, Robin Van De Poele, Yasmine Veri, Margo Briels, Jana Van Bogaert,
Karlien Wauters, Nelleke Cloet, Anne-Line De Ketelaere, Sarah Maesen
VERONTSCHULDIGD: /
AFWEZIG: /

A. OPEN GEDEELTE
I.
II.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK

III.

Rapportage
-

-

-

-

IV.

Unit Cursusdienst
➢ De reservaties sluiten op 29 maart.
➢ De laatste algemene verkoop is op 29 april.
➢ Er gaat een nieuwe editie komen van Gray’s anatomy. Daarom zal het pakket
Gray’s Anatomy en Sobotta niet meer beschikbaar zijn. Je kan aan een
verminderde prijs enkel Sobotta aanschaffen in onze Cursusdienst.
➢ Verloskunde deel 2 komt binnenkort binnen.
BeMSA
“Date your doctor” en het studentencongres zijn goed verlopen.
Unit Development
De voorbereidingen van Symposium en BMC zijn rond. We kijken heel hard uit naar
deze evenementen.
Unit Communicatie
➢ Het lintenregelement staat online op de website.
➢ Er is een Facebookgroep gemaakt voor projectmedewerkers. Deze noemt
‘Visual team Medica’.
Team Feest
Volgende week donderdag op 4/04 is er de “crazy hat cantus” met KLA.
Team Sport & Ontspanning
Het evenement van bloedserieus is goed gegaan.

Punten ter beslissing
1. Nota spambeleid
We keuren de nota goed.
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V.

Punten ter bespreking
1. Mobiliteit: gevaarlijke kruispunten
LOKO vraagt dat wij eens nadenken over gevaarlijke verkeersituaties in Leuven. We
polsen hiernaar bij de aanwezigen.
De volgende kruispunten worden als onveilig beschouwd:
➢ Kruispunt aan Bar Berlin
o De auto’s kijken niet naar beide richtingen om fietsers door te laten.
➢ Kruispunt met de Kapucijnenvoer en de Biezenstraat (aan het SintJacobsplein)
o Voorrangen worden niet verleend en bussen wijken hier fel uit bij
het nemen van een bocht.
➢ Kruispunt aan de Naamsepoort
o Als je van de Naamsestraat komt en je moet de ring oversteken,
nemen fietsers twee routes. Enerzijds steken mensen rechtstreeks
de ring over, anderzijds nemen fietsers het parallelle fietspad.
➢ Kruispunt met de Kapucijnenvoer en Tervuursevest (aan parking Bodart)
➢ Kruispunt met de Tiensestraat en de Vesaliusstraat
o Verkeerslichten zouden hier zeker en vast welkom zijn. Momenteel
is er een die niet werkt.
➢ Kruispunt met de Tervuursestraat en de Heiligegeeststraat
o Auto’s uit de Heiligegeeststraat verlenen geen voorrang aan fietsers
die de Tervuursestraat afrijden.
➢ Kruispunt met de Tervuursestraat en de Goudbloemstraat
o Bussen vormen hier een gevaar voor de fietsers.
➢ Kruispunt met de Rijschoolstraat en de Dirk Boutslaan
o Bussen vormen hier een gevaar voor de fietsers.
➢ Fietsstraten
o Het begrip fietsstraten is voor de meeste auto’s niet duidelijk. Hier
mogen fietsers in het midden van de baan rijden. Echter proberen
dan auto’s deze voorbij te steken op een gevaarlijke manier.
o Als voorbeeld wordt het eerste stuk van de Ridderstraat,
vertrekkende van het rondpunt aan Doc’s, gegeven.
➢ De splitsing om enerzijds naar de Carrefour te gaan op de Tervuursevest, en
anderzijds om richting Arenberg te gaan. (Kruispunt met de Ring en de
Tervuursevest)
o De fietsers komen van alle richtingen. Voor auto’s is dit moeilijk om
hier attent op te zijn. Hier zouden best lichten komen.
➢ Het station
o Door de bussen is heel dit fietsgedeelte gevaarlijk.
2. Startersdagen
De Fresher’s week gaat waarschijnlijk binnen twee jaar ingevoerd worden. Dit is een
extra week bedoeld voor eerstejaars voor de start van het academiejaar. Een dag
gaan alle infosessies over ISP, monitoraat, etc. doorgaan. Echter moet er nog een
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vrije namiddag of avond ingevuld worden. Er wordt gepolst hoe wij dit zouden
invullen. Dit kan ook faculteitsbreed zijn. Er wordt meteen als opmerking gemaakt
dat er door de fresher’s week minder info op korte tijd moet meegedeeld worden
zodat je tijd hebt om alles te verwerken.

-

De volgende ideeën werden gegeven:
Medica
➢Meer info over de gehele werking van Medica.
➢Specifiek zou een duidelijkere uitleg over de Cursusdienst welkom zijn, zoals:
▪ Hoe boeken reserveren en ophalen?
▪ ISIC-kaarten uitleg
▪ Locatie Cursusdienst in Doc’s Bar. Velen zouden dit niet gemakkelijk
vinden.
➢Er wordt als idee gegeven om een Medica beurs te houden. Hier zouden dan
alle units en teams een standje hebben waarbij ze extra uitleg kunnen
verschaffen aan de studenten. Men zou hier ook brochures en visitekaartjes
met ‘joint the team’ kunnen uitdelen. Er zouden ook interactieve
evenementen kunnen plaatsvinden, zoals een rad van fortuin.

-

-

-

-

-

-

-

Vélo
➢ Er kan meegedeeld wordend dat je goedkoop je fiets kan laten maken bij
Vélo.
Tips van hogere jaren
➢Er zouden studenten van de hogere jaren uitgenodigd kunnen worden om
tips te komen geven.
Rondleiding door de faculteit en het ziekenhuis
➢Opmerking: Dit doet EJW reeds. Deze rondleiding gebeurt wel vrij chaotisch.
Hier moet over nagedacht worden.
Toledo, KULoket, E-portofolio visueel overlopen
➢Achteraf zou er ook best hiervan een handleiding op Toledo komen zodat
deze info nog eens thuis overlopen kan worden.
Opleiding Biomedische en Geneeskunde
➢Er moet meer info verschafd worden over de opleiding zelf. De student zou
voorzien moeten worden van een beter overzicht over hoe de komende zes
jaar eruit zullen zien.
Bepaalde documenten uitdelen:
➢We kunnen een brochure uitdelen met alle essentiële info voor eerstejaars.
Alle teams en units kunnen hierin iets schrijven. Het zou een meer
uitgebreide versie dan de brochure van dit jaar kunnen zijn.
➢ Een starters-Palfijn
Een spreker laten komen die afgestudeerd is in Biomedische wetenschappen of
Geneeskunde.

3. Evaluatie galabal
-

Promo
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➢ Het promofilmpje is zeer goed gelukt.
➢ De cava post heeft veel succes gehad.
➢ De “fotobooth voorsteek-actie” heeft niet veel bijgedragen aan de promo
van het galabal volgen Team Events. Het moet bovendien beter
doorgegeven worden aan de fotograaf.
➢ De poster was heel mooi ontworpen.
➢ De profielfoto kaders hebben hun werk gedaan.
➢ Opmerking: Naar de datum van het galabal toe was er misschien te veel
promo. Dit had wel als resultaat dat het galabal uitverkocht was. Maar de
posts hadden meer info moeten samenvatten en in aantal kunnen
verminderen. Wel mogen ze niet te lang worden. Ook mogen de andere
evenementen die die week vallen niet verloren gaan in het promobeleid.
-

Diner
De gangen moesten iets sneller na elkaar gekomen zijn. Soms waren de gerechten
ook koud. Er is wel goed rondgegaan met de wijn.

-

Vestiaire
➢De vestiaire kan best niet achter de inkom geplaatst worden. Dit kan in het
draaiboek genoteerd worden. Natuurlijk moeten wij ons aanpassen aan de
infrastructuur van de zaal.
➢De nummertjes scheurden gemakkelijk af.
▪ Er wordt aangehaald dat er best harde kaartjes aangekocht
kunnen worden. Industria gebruikt deze ook.
➢Niet alle rekken waren even toegankelijk.
▪ Dit had vermeden kunnen worden door deze meer te verspreiden
over de ruimte.
➢De vestiaire was wel te klein voor 1000 man.
➢Het was goed dat we op het einde een soort van ordening hadden voor de
zakken.
▪ Dit kan in de toekomst met papieren die de honderdtallen
aanduiden. Ook kan er met witte tape gewerkt worden zodat alles
kan afgeplakt worden.
▪ Er kan een aparte getallenreeks gebruikt worden voor enerzijds
de jassen en anderzijds de tassen.
➢We moeten hard zijn naar de leden dat een tas en een jas apart aangerekend
worden.
➢Via communicatie zou er meegedeeld kunnen worden dat er afsluitbare
zakken meegenomen moeten worden.
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➢Events maakt de opmerking om eventueel de verantwoordelijkheid over de
vestiaire uit te laten besteden.
▪ Hier zou wel budget voor voorzien moeten worden.
▪ Andere kringen kunnen ook aangesproken worden om te komen
shiften. Maar dit zou wel het probleem niet oplossen.
▪ Een onbewaakte vestiaire is geen optie
➢Het was heel lastig dat de meisjes hun schoenen een hele avond door wilden
wisselen. Volgende oplossingen worden aangehaald:
▪ Een tweede vestiaire specifiek voor de schoenen kan ingevoerd
worden.
▪ We kunnen de leden ook al gewoon waarschuwen op het feit dat
van schoenen wisselen veel tijd kan kosten.
▪ We kunnen teenslippers verkopen.
▪ We kunnen een uur communiceren vanaf wanneer er schoenen
mogen gewisseld worden.

VI.

-

Bussen
De bussen waren in orde. Wel wordt er als tip gegeven om sneller te
communiceren wanneer een bus door mag. De lijsten kunnen bovendien ook op
voorhand beter doorgespeeld worden.

-

DJ
Het was met momenten een beetje repetitief. Dit hebben wij echter niet in de
hand.

-

Decoratie
Als we de zaal meer willen inkleden zou hier meer budget voor moeten
uitgerekend worden. Maar er wordt aangehaald dat dit van de zaal afhangt.

-

De Shop
➢ In het vervolg zou er best een contract vastgelegd worden over de
welkomstdrank.
➢ Het was heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo worden de
bussen minder beladen.
➢ Er is personeel weggegaan midden op de avond aan de welkomstdrank.
▪ Het was niet duidelijk dat wij meer shifters hiervoor moesten
voorzien. Hierdoor was het op het moment zelf nogal chaotisch.
▪ De persoon die de bonnetjes verkocht was ook even verdwenen.
➢ De pintjes waren niet goed getapt.
➢ De bar was onderbemand.

-

Varia
➢ De fotograaf heeft zeer goed werk geleverd.
➢ De walkietalkies werkten niet goed.

Varia
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-

De codices zullen binnenkort opnieuw in de cursusdienst beschikbaar zijn.
Wil je meewerken aan de kiesweek? Stuur een mailtje naar de
nieuweploeg@medica.be
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