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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, Linda Lukeba, Andreas David, Jarne Balemans, Baukje Bijens, Yasmine 
Veri, Tom Van Eygen, Idelise Struyven, Astrid Verheyen, Annelies Vangrundernbeeck, 
Karlien Wauters, Gitte Maes, Sofie De Backer, Josefien Garner, Robin Naedts, Louis-Henri 
De Man, Femke Bellen, Diederik De Graef, Ilona Verhoeven, Lien Vrijders, Lucas 
Wattecamps  

A. OPEN 
GEDEELTE  

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

III. Rapportage:  
1. Team Reizen  

De daguitstap naar Walibi was zeer geslaagd! Als je nog mee wil gaan op skireis zal je snel 
moeten zijn, er zijn al heel veel inschrijvingen.  

2. Team Sport  

Vandaag stond de stelling van ons loopstadje klaar voor 14h. Morgen wordt het standje 
ingekleed! Het schachtenteam is geregeld en elk loopteam heeft zijn eigen schema 



doorgekregen. We zien het zitten!  

3. Vice-praeses  

Vandaag hebben we 1800 gehaktballetjes gerold voor het eetstandje. Alles staat klaar om 
morgen verkocht te worden! Dankjewel aan alle helpers.  

IV. Punten ter beslissing  
1. Goedkeuring nota internationaal beleid De opmerkingen die zijn gegeven 

op de vorige vergadering zijn verwerkt en de nota is geüpdatet. We keuren deze nota goed.  
V. Punten ter bespreking  

1. Studentenaantallen Medica  

Op de vorige LOKO AV is de stemming omtrent stemaantallen uitgesteld naar een volgende 
vergadering omdat er twijfel was over het aantal studenten die vertegenwoordigd worden door 
Medica. Er is gisteren een nieuwe nota verschenen vanuit LOKO met aangepaste 
studentenaantallen.  
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In de eerder vrijgegeven door LOKO aantallen werd onze Master-na-master opleiding           
meegeteld. Nu wordt de vraag gesteld in welke mate we deze mensen vertegenwoordigen. We              
gingen er tot nu toe van uit dat in de vrijgegeven door LOKO aantallen Manama’s niet                
inbegrepen waren.  

We bekijken de nota. De eerste opmerking die gemaakt wordt is over de opleiding Deglutologie. 
Deze hoort volgens ons niet onder Medica. Er wordt aangehaald dat het plafond afschaffen 
steeds de meest duurzame oplossing is. Wij zijn de faculteit met sterkst stijgende 
studentenaantallen per jaar dus zelfs als er een plafond is gaan we er vroeger of later aan 
geraken. Indien quota van het aantal studenten die mag beginnen verhoogt zoals in het 
regeerakkoord staat, kunnen we plots een erg hoge stijging van studentenaantallen krijgen. Als 
we kiezen om de Manama's te vertegenwoordigen moeten we ook meer moeite doen om deze 
mensen te bereiken. Er wordt opgemerkt dat we momenteel ook voor LOKO shiften invullen 
voor 1800 studenten waar we eigenlijk amper mee in contact staan en die ook niet naar deze 
evenementen komen.  

We stemmen of we de Manama’s willen vertegenwoordigen. We besluiten unaniem 
(met 1 onthouding) dat we de Master-na-master opleiding niet willen 
vertegenwoordigen.  

Er wordt aangehaald dat we op LOKO AV nooit hebben ingepikt op het parlementair systeem. 
Het leek alsof veel kleine kringen hier meer voorstaander van waren. Langs de andere kant 



kan het ook zo lijken omdat veel kleine kringen niets hebben gezegd en eens het erop neer 
komt zij ook tegen gaan stemmen. Hier waren wij zelf geen voorstander van omdat het andere 
kringen stemmen zou kosten. De vraag die nu luidt is of we met de aangepaste situatie het 
plafond willen afschaffen of verhogen. Zonder de Manama’s zouden we zeven moeten 
hebben. We denken dat de AV maximaal voor een plafond van zeven zou gaan. We nemen 
de feedback mee naar vrijdag en houden jullie op de hoogte.  

We gaan kijken naar hoe de AV 
verloopt.  

We bekijken de shiftenlijstverdelingen opnieuw: dan nemen we 0,08% in van de AV. We gaan 
het nog steeds aanhalen of dit mogelijk is maar op 250 shiften maakt het geen verschil uit voor 
ons.  

VI. Punten ter informatie  
1. Studenten in de media  

De laatste tijd stonden we als studenten redelijk slecht in de media. Vanuit LOKO AV is beslist 
dat we gaan samenzitten met de schepen en de Rector om hierover te praten. Alexander heeft 
donderdag samengezeten met Lana, de voorzitter van LOKO en andere praesides om de 
vergadering voor te bereiden.  

Daaruit is gekomen dat wij vooral graag betrokken willen worden in de communicatie met 
media als het over onze studenten gaat aangezien we ons steeds wel aangesproken voelen 
maar zelf geen inspraak krijgen. We willen graag ook het verschil tussen cafés en fakbars 
duidelijk brengen naar de media. In het tweede semester gaan we zelf een positief 
persberichtje proberen uitsturen.  

Vrijdag heeft Lana en enkele praesides samengezeten met de rector. Dit was een positief 
gesprek en ze gaan er meer op proberen te letten.  

VII. Varia - Op de brievenbus staat weer heel wat rommel. Er vorige vergadering is hier 

al een opmerking over gemaakt. Gelieve hier meer op te letten. - Jelle van Cashfree 
heeft gevraagd of we met Cashfree gaan verkopen op het  

eetstandje. Indien er internet is willen we dit zeker en vast 
doen.  
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- Acco gaat een studentenpannel oprichten. Als je je mening wil meedelen, 



zowel  
positieve dingen als negatieve feedback, kan je je hiervoor aanmelden. Meer info vind je op 
de website: www.acco.be/studentenpannel. 


