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Verslag Bureau 15 
oktober  
DATUM: 21/10/2019  

AANWEZIGEN: Alexander Deprez, Emilia Bialek (noteert), Tim Van Assche, Jelka Lust, Robin 
Van de Poele, Jana Van Bogaert, Anne-Line De Ketelaere, Bram Van de Walle, Ruben Maes, 
Charlotte Verlinde, Sara Verhaege  

Nel Vanden Kerchove, Ben Vanspringel, Cas Remans, Lana Bosschem, Lisa 
Schurmans, Brecht Vandeputte  

Laurens Willaert, Justine Maes, Linda Lukeba, Jarne Balemans, Baukje Bijens, Karolien 
Valkeniers, Yasmine Veri, Tom Van Eygen, Mara Van Spaendonck, Pia Iasella, Idelise Struyven 
(2de deel), Lander Hauchecorne, Astrid Verheyen, Annelies Vangrunderbeeck, Karlien Wauters, 
Gitte Maes, Dagmar Van Branden, Sofie De Backer, Josefien Garner, Evelien Bogaert, Alec 
Plaisier, Femke Bellen, Noor Laeremans  

A. OPEN 
GEDEELTE  

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

III. Rapportage  
1. Unit Cursusdienst - De Medica lidkaarten in Cursusdienst zijn op. We bestellen 

zo snel mogelijk nieuwe kaarten. - Vanaf nu krijgen de shifters van Cursusdienst ook een 
wafel!  

2. Unit Development  

Als je interesse hebt om unitlid te worden bij Development kan je een mailtje sturen 
naar development@medica.be.  

3. Unit Communicatie - Iedereen die graag mee wil werken aan 
Palfijn mag een mailtje sturen naar  



communicatie@medica.be. - Alle memes en foto’s in verband met de 24 urenloop 
mogen doorgestuurd worden naar  

unitcommunicatie@medica.be.  

4. Unit Onderwijs GNK - Het Evalop standje van vorige week heeft zijn 
vruchten afgeworpen: binnen opleiding  
geneeskunde is de responsgraad in de bachelor gestegen tot 37 procent en in de master 
tot 33 procent. We hebben de drempel gehaald, hoera! De responsgraad is nu voldoende 
hoog om feedback van de studneten mee te nemen naar de personeelsdossiers van 
proffen. - De Evalop-loting is gebeurd. De winnende nummers worden meegedeeld via de  

Facebookpagina en in dit Akuutje. Je kan de prijzen afhalen tijdens de 
openingsuren van Cursusdienst.  

5. Unit Bar - Bedankt aan iedereen om naar de Stewardcursus te komen. Het 
was heel leerrijk! Zorg er  

zeker voor dat je als steward of tapper in een redelijk nuchtere staat bent. Neem ook 
geen drank mee naar buiten.  
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- Iedereen is welkom om te komen tappen in Doc’s Bar! Als je interesse hebt maar niet 
weet  

hoe eraan te beginnen twijfel niet om een mailtje te sturen naar bar@medica.be. - 
ZaMo is volgeboekt in het eerste semester. Vanaf 27 oktober vervalt de voorrang 

van  
Medica voor het tweede semester. - Er is intern met de Unit besloten dat er vanaf 
heden ook sancties komen in verband met  

dronken stewards. Vanaf heden kan hier ook waarborg voor worden 
ingehouden.  

6. Team Reizen - Totally is op de hoogte van de problemen met de 
inschrijflink en de betalingslink. Ze  
proberen hier zo snel mogelijk iets aan te doen. - Inschrijflink 
voor de ski- en snowboardlessen komt later online.  

7. Team Events  

De faculteit is een promofilm aan het maken over Evalop. Hiervoor zoeken ze nog 
acteurs. Vrijwilligers mogen een mailtje sturen naar events@medica.be!  

8. Team Sport  



Motiveer jezelf en al je vrienden om zich in te schrijven als loper voor de 24 urenloop. De 
drempel om in te schrijven ligt iets hoger dan verwacht en we zoeken nog steeds heel wat 
sportieve enthousiastelingen! Als je niet ingeschreven bent kan je zeker naar het 
loopstandje komen om te zien of er op het gegeven moment nog lopers nodig zijn.  

IV. Punten ter bespreking  
1. Nota internationaal beleid  

We bespreken de inhoud van een nieuwe nota in verband met het internationaal beleid van 
Medica.  

- Situering: geen opmerkingen. - 
Probleemstelling: geen opmerkingen. - 
Oplossing:  

o Website: geen opmerkingen. o Sociale 
Media: geen opmerkingen. o Drukwerk: geen 

opmerkingen. - Cursusdienst:  
Er wordt voorgesteld om de infographics die in begin van het jaar worden gedeeld via de 

Medica Leuven pagina ook in het Engels in de facebookgroep van internationals te 
plaatsen. - Evenementen:  

We voegen Go Global en HealthxTech toe aan de internationale 
evenementen.  

De nota wordt aangepast en komt volgende week op Bureau ter 
goedkeuring.  

V. Punten ter informatie  
1. Terugkoppeling LOKO  

De voorbije LOKO AV is het stemmenaantal besproken. Om te beginnen heeft er een 
principiële stemming plaatsgevonden over of er in het algemeen iets moet veranderen aan 
het stemmenaantal. Hieruit is gebleken dat meer dan 1/5 van de kringen niets wil veranderen 
waardoor de discussie is gesloten. De discussie is terug heropend bij het punt over de 
shiftenverdeling aangezien deze twee punten aan elkaar vasthangen. Het was een pittige 
discussie maar we stonden als Medica sterk in onze schoenen. Er is besloten om het 
agendapunt over stemmenaantal naar een volgende vergadering te brengen nadat er twijfel is 
ontstaan over de accuraatheid van het aantal studenten per kring (cijfers die vrijgegeven 
zijn door LOKO). Er wordt tegen de volgende LOKO AV nagekeken of  
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deze cijfers overeenstemmen met de cijfers van dienst studentenvoorzieningen. De vraag die 
vooral werd gesteld door andere kringen is of Medica ook Arts-specialisten in opleiding 
vertegenwoordigt.  

VI. Varia - Er wordt gevraagd om de glazen op de brievenbus in de gang terug mee 

te  
nemen na je stewardshift. - De schachtenverkoop was een groot succes. Dankjewel 

aan iedereen die heeft  
geholpen bij de organisatie of schachtjes is komen kopen. - Dit jaar verkopen we op 

het eetstandje tijdens de 24 urenloop balletjes in  
tomatensaus met aardappeltjes. Er is ook een vegetarische saus! 
Daarnaast voorzien we ook ontbijt (koffiekoeken met chocomelk en eitjes 
met brood). Om je keel te smeren na al dat supporteren zal er naar jaarlijkse 
gewoonte ook heel wat warme appelsap met kaneel beschikbaar zijn. 
Alles is in thema van ons loopstandje: The Lion King. Kom zeker proeven 
van de heerlijke gerechtjes. Hakuna patata!  



 


