
Verslag Bureau 29/04/2019 

1 
 

Verslag Bureau 24 april 
DATUM: 29/04/2019 

AANWEZIGEN:  
Cedric Vanluyten, Kiara Roskin (noteert), David Wouters, Alexander Deprez, Tibo Verplancke, 

Stefanie Cosijn (later), Kathleen Van Hoofstadt, Maarten Claes 

Lotte Vrijders, Jelka Lust, Ward Paredis 

Britt Tilkin, Jeroen Peels, Lisa Schurmans, Sara Verhaege, Karolien Valkeniers, Annelies 

Vangrunderbeeck, Jana Van Bogaert, Karlien Wauters, Nelleke Cloet, Charlotte Verlinde, Bram Van de 

Walle 

VERONTSCHULDIGD: Tim Van Assche, Ben Vanspringel, Tessa Aerts 

AFWEZIG: / 

 

A. OPEN GEDEELTE 

I. Goedkeuren agenda: OK 
II. Goedkeuren verslag: OK 

III. Rapportage 
- Vice-Praeses 

Op 8 mei zal het praesidiumetentje plaatsvinden. Verdere info volgt nog. 
- Unit Cursusdienst 

➢ De Accocursus van allergologie werd donderdagochtend 26/04 
geleverd. De reservaties zijn vlot verlopen. 

➢ Zondag 28/04 vervallen alle reservaties. Op maandag 29/04 is er de 
laatste vrije verkoop waarbij we alles wat we in stock hebben, 
verkopen. Op is op. 

➢ Acco zal vanaf volgend jaar geen plastieken zakjes meer voorzien. 
Maar omdat jullie hart voor Medica groter is dan het gat in de 
ozonlaag, zullen er volgend jaar totebags van Medica verkocht 
worden in de cursusdienst. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een 
leuk ontwerp. We kregen reeds enkele leuke inzendingen binnen. 
Maar hoe meer inzendingen, hoe meer vreugd! Je kan deze insturen 
naar unitcursusdienst@medica.be.  

➢ Er is wat vertraging opgelopen bij het ophalen van de Medical Werff 
pakketjes. Dit zal echter snel opgelost worden. Als jouw pakketje 
aanwezig is in de cursusdienst, zal je een mail krijgen. Verder zal het 
niet meer mogelijk zijn om pakketjes in Doc's Bar te laten leveren 
vanaf 28 april. Bij vragen kan je terecht bij helpdesk-
cudi@medica.be.  

➢ Wil je graag een handje helpen op cursusdienst? Dan kan je 
aansluiten bij Cuditeam! Een dream team, met een supertoffe sfeer 
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én met popcorn. Spreek gerust iemand van cursusdienst of 
praesidium aan! Je kan ook altijd een mailtje sturen naar 
unitcursusdienst@medica.be. 

- Unit Development 
Al de evenementen van Development zijn afgerond voor dit jaar. 

- Unit Onderwijs GNK 
Er zijn gesprekken geweest met derde master studenten. Er is onder andere 
bevraagd welke vakken ze doorheen hun studie belangrijk vonden en welke 
juist onderbelicht waren. 

- Unit Bar 
Momenteel is er in Doc’s bar een jägertap. 

- Team Feest 
➢ De massacantus was een succes. Het was een heel toffe ervaring 

samen met de toch niet zo sociaal incapabele burgies. 
➢ Wil je toch onze gezichtjes nog eens terugzien? Kom dan op 10 mei 

naar de Familiecantus.  
- Team Events 

Toneel is supergoed verlopen. Hierbij zijn ook alle evenementen van Events 
afgelopen. 

- Team Sport & Ontspanning 
Het schachtenconvent is goed verlopen. Ook de evenementen van Sport en 
Ontspanning zijn hierbij op hun einde gekomen. 
 

IV. Punten ter bespreking 
1. Evaluatie Startersdag 

- Wat was jullie algemene indruk van de dag? 

Er was te veel eten voor het aantal aanwezigen. We denken dat de opkomst minder 

dan verwacht was omdat het toen het eerste weekend met goed weer was. De 

partners waren wel tevreden.  

- Catering: Wat hebben jullie gemist? Wat was er goed? 

Het was een beetje te veel en vooral te weinig vlees. Er wordt bovendien als 

opmerking gemaakt dat Convento te eentonig eten aanbiedt. Het waren ook geen 

tapasachtige hapjes, zoals eerder gepromoot. Bovendien was de middagpauze te 

kort. Hierdoor was er waarschijnlijk ook te veel eten over. Ook moest men wel even 

wachten aan het buffet. Er moet dus meer speling voorzien worden om op een 

aangenaam tempo te kunnen eten. Hierop wordt gereageerd dat anderhalf uur 

pauze wel lang is. De desserts mochten ook meer fruit bevatten. Het waren namelijk 

veel ‘zware’ desserts. De sapjes waren heel lekker. 

- Waren de infosessies kwalitatief? 

De infosessies waren goed. Er werd wel opgemerkt dat een partner het wel jammer 

vond dat er zo weinig aanwezigen waren bij zijn infosessie. Dit komt door het gebruik 

van parallelle sessies. We zouden als oplossing bijvoorbeeld de grote partners een 

eigen sessie kunnen geven. Verder wordt er opgemerkt dat de quiz zeer populair was. 

Ook wordt als tip meegegeven dat gelijkaardige onderwerpen eventueel samen hun 

presentatie kunnen afleggen. Zo kunnen deze sessies meer volk trekken. ING, Fortis 

en bank van Breda stelden zich bijvoorbeeld tegelijkertijd voor vorig jaar. Enkel ING 

zou dit opnieuw zo willen zien.  

mailto:unitcursusdienst@medica.be
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- Zijn er verbeterpunten? 

➢ De drank kan beter in O&N1 geschonken worden. 

➢ BVAS, een handig startersboekje, zou eventueel ook kunnen aangeboden 

worden aan niet-aanwezigen. 

➢ Een overkoepelende sessie zou handig zijn. 

- Wat kunnen we best behouden? 

Het algemeen concept werkt voor de studenten. We zijn dus goed bezig. 

 

2. Evaluatie Survival of the students 

 

- Obstakels 

➢ Piramide houten balken 

Hier was geen shifter voor voorzien. Dit is nochtans een hoog obstakel dat 

bovendien ook nog eens glad was geworden door het zand. Een shifter die 

eerste hulp zou kunnen verlenen daar, zou dus de veiligheid van het 

obstakel verzekeren. 

➢  Doolhof grove stenen muren 

Er was een soort van doolhof gemaakt van grove stenen. Hier werden 

doeken gehangen om de scherpe kanten te beschermen. Echter hingen 

die helemaal los naar de late namiddag toe. Hierdoor was dit obstakel niet 

meer veilig. De shifter zou de doeken gemakkelijk terug kunnen 

bevestigen. 

➢  Kruipschachten met zand 

De uitgang was zeer nipt. Deze kan misschien iets ruimer gemaakt worden.  

➢ Obstakel LBK 

Bij dit obstakel moest je lang aanschuiven.  

- Algemeen 

➢ Op het einde van het parcours zou er best een flesje water voorzien 

worden. Ook heeft niet iedereen energiedrank gekregen. 

➢ Naar het einde van de dag was het een beetje te koud. 

➢ Bepaalde obstakels kunnen eventueel moelijker gemaakt worden door 

een moeilijker alternatief voor een obstakel aan te bieden. 

- Shiften 

➢ Men heeft lang op een verantwoordelijke van LOKO moeten wachten 

soms. 

➢ Het aanmeldingspunt was in orde. 

➢ Het was aangenamer geweest moest er water voorzien worden voor de 

shifters. 

 

3. Mogelijkheid jobbeurs Biomedische wetenschappen 

 

We willen meer initiatieven opstarten voor Biomedische studenten. We dachten 

dan ook aan een jobbeurs. De vraag is of de Biomedische student hier nood aan 

heeft en hoe we dit zouden invullen.  

 

Er wordt als opmerking gemaakt dat het moeilijk zou zijn om bij de student aan te 

brengen dat dit nuttig voor hun is. We zouden als oplossing hen op tijd kunnen 
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beginnen informeren en reclame maken. Maar de meesten zouden het wel nuttig 

vinden. Het zou dus zeker de moeite waard zijn om te proberen.  

 

Maar de faculteit organiseert reeds zulke avonden en merkt dat hier niet veel 

animo voor is. We kunnen het eventueel combineren met lezingen. Zeker in het 

begin kan dit ervoor zorgen dat we meer studenten zouden trekken. Bovendien 

doen de andere kringen ook een jobbeurs voor hun studenten. Er zijn ook veel 

opties en richtingen waarmee we aan de slag kunnen gaan. Ook hebben we 

opgevangen dat er veel biomedici naar jobbeurzen gaan van andere kringen. Het 

is dan ook spijtig dat Medica dit hen niet zou aanbieden. Als naam wordt 

voorgesteld ‘Date your scientist’. Maar hier moet nog over nagedacht worden. We 

moeten wel rekening houden met verplichte lessen, keuzevakken, etc. Dit kan in 

samenspraak met de faculteit. 

 

Besluit: We vinden een jobbeurs voor de Biomedisch een goed concept. 

 

V. Varia 

- De opstartvergadering van Symposium zal op 14 mei plaatsvinden. 

- Er zijn binnenkort koopjes van Acco te koop. Er is een exclusieve review op 30 

april voor onze studenten. 

- Op 15 mei zal er nog een StratCom plaatsvinden. Hiervoor zal het Bureau 

plaatsvinden. Iedereen is uitgenodigd. Zeker de teamcoördinatoren worden 

verwacht. 

 

 

 

 

 


