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DATUM: 12/10/2022

AANWEZIGEN:
Maaike Puimège, Alexander Huygens (noteert), Zita Vandecasteele, Timo Smans,

Jeroen De Vleeschauwer, Soraya El Dawy, Yana Sterckx, Jelt Boeren

Tanguy Laurens, Amélie Moutarde, Luka Nys, Magnus Van Kerckhove

Pieter Robijns, Laura Selis, Jente Lammens, Maxim Smet, Broos Nijs, Anouk De Groote, Milan Van

Hooydonck, Elise Van den Broeck, Esther Quaegebeur, Lara Verbeylen, Daan Van Acker, Chris

Decokere, Maxim Smet, Thomas Feyen, Louis Ashu, Leonie Peeters, Ysaline Van Himbeeck, Manon

Orbach, Ruben Vanholder

VERONTSCHULDIGD:

Mick Peeters, Christophe Claessens, Daan Hermans, Sara Van Hecke, Magnus Van Kerckhove, Melanie

Dens, Kim Van Rillaer, Luna Van Limbergen, Laurens Verdonk, Mana Margodt, Jeroen Geeraerts, Joost

Remans, Liam Andries, Anna Laenen, Fé Tignol, Linda Lukeba, Emie Liu, Martijn Heeren, Amy

Commissaris, Ashu Louis, Evelyne De Sutter

A. OPEN GEDEELTE

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

III. Rapportage

1. Unit Cursusdienst

Kom zeker nog langs bij de cursusdienst als je nog boeken nodig hebt. Wil je niet in de rij staan? Kom

eens shiften en neem je boeken direct mee!

2. Unit Development

Wij zijn volop bezig met het organiseren van ons Biomedisch Congres en het Symposium: De Arts van

Morgen. Zin om nog mee aan te sluiten en te helpen? Stuur dan een mailtje naar

development@medica.be

Komende week doen we een kledinginzameling voor ‘Moeders voor Moeders’. Neem dus zeker alle

kledij die je wil doneren mee naar kot en kom het binnenbrengen tijdens één van onze

inzamelmomenten.

3. Unit Communicatie

Stuur memes door voor de 24 urenloop!

4. Unit Bar

Kom eens tappen in de bar!
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5. Activiteiten

Het was superleuk om zoveel mensen te zien opdagen op Project L en de ticketverkopen van de
cantusweek. Volgende week zijn er weer leuke activiteiten te zien dus bekijk zeker de socials!

6. Team Feest

Bedankt voor jullie massale opkomt op de cantusweek! We vonden het een zeer leuke week en zien
jullie graag terug op de vijfde plaats cantus.

7. Team Reizen

Kom allemaal naar onze infoavond van de skireis! Je maakt ook kans op een gratis skireis door

aanwezig te zijn.

8. Team Events

Ben jij geboren om op het podium te staan, om te zingen, te dansen, …
Meld je dan zeker aan, om op onze APC audities langs te komen! Hou onze Facebook pagina goed in

het oog voor meer informatie.

Tot binnenkort!

9. Team Sport

Mis zeker de laatste looptrainingen niet voor de 24 urenloop,  maandag (17/10) kan je je tijd nog

opmeten. Ook staan de inschrijvingen voor de lopers al online, vul deze zeker in! 

10.Team Ontspanning

Vooral een boodschap voor de 2e bachelors (en een beetje voor de 3e bach):

Meter/Peter-linkje staat online als je zin hebt. Word meter of peter om de eerstejaars goed te helpen!

11.Praeses

Ook voor zij die iets minder sportief zijn, jullie zijn ook allen welkom op de 24-urenloop. We hebben

namelijk alle supporters nodig om Industria naar de 5e plaats te verbannen!

12.Vice-Praeses

Kom allemaal eten op eetstandje op de 24 urenloop.

IV. Punten ter beslissing
1. Sollicitatie PVMB: Evelien Vanzurpele

Bureau keurt dit goed.

2. Verkiezing unitlid bedrijvenrelaties: Lukas Windmolders

Bureau keurt dit goed.

V. Punten ter bespreking

1. LOKO nota’s

a. SLA met VETO

Sinds jaar en dag zitten er bestuurders van LOKO in het bestuur van de vzw achter Veto. LOKO

regelde zo bijvoorbeeld jarenlang het personeelsbeheer en overzag de financiën van Veto. Voor

beide organisaties was er echter de nood aan meer onafhankelijkheid. Zowel LOKO als Veto vinden

het efficiënter om onze samenwerking te definiëren via een SLA en zo meer onafhankelijkheid van
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elkaar te creëren. De SLA staat niet louter in het teken van onafhankelijkheid. Veto gaat een transitie

doormaken naar een meer digitaal medium. Die overgang kost geld, maar spaart op de lange termijn

wel geld uit. De grootste pijler van de samenwerking is dat Veto in ruil voor hun toelage kwalitatieve

studentenpers voorziet voor de Leuvense student. In ruil voor een toelage die relatief is aan de

toelage die LOKO ontvangt van Stuvo, mag Veto die als een redelijk persoon autonoom spenderen. De

grootte van de basissubsidie is afhankelijk van de hoeveelheid papieren publicaties van Veto in het

huidige werkingsjaar. Veto is op dit moment niet in staat om te evolueren naar een digital-only

medium (zie tekstje Veto). Omdat Veto in het verleden niet heeft kunnen sparen om deze transitie te

betalen, voorziet LOKO een 3-jarig transitiefonds van 3 keer €10.000 euro aan Veto. Op die manier

kan Veto nog enkele jaren de papieren werking aanhouden en tegelijkertijd inzetten om een

digitale werking uit te bouwen zodat in de toekomst (bij stijgende papier- ofpersoneelskosten) een

volledige digitale Veto wel mogelijk zou zijn.

Kan de Algemene Vergadering deze SLA bekrachtigen?

Wij vonden 3 keer 10 000 zeer veel en we willen graag concreet weten aan wat dat geld wordt

uitgegeven. Iemand op het bureau vindt het jammer om de boekjes weg te halen. Men vindt het ook

vreemd dat ze niet hebben gespaard. Sparen is wel moeilijk zonder inkomsten. Jammer dat deze

investering dan niet meer gespreid wordt over de jaren. Je kan altijd nog input doorsturen naar

Maaike.

b. Begroting 24 urenloop

Op de AV van 30 september 2022 werd de begroting van de 24 urenloop voorgesteld door

LOKO. Tijdens de discussie werd aangehaald dat de prijs van een bierconsumptie, die

vastgelegd was op 2,5 euro, te hoog was. Als maximale prijs voor een bierconsumptie werd

2 euro gesteld. LOKO heeft bijgevolg dus de begroting herwerkt. Hierdoor zou de 24 urenloop wel

meer verlies draaien dan in de oude begroting. De RVB van LOKO betreurt de opmerking van de AV.

De eerste vraag voor de AV is dus of we akkoord gaan met deze begrotingsherwerking?

Het was geen gezonde begroting dus opmerking van de RVB is zeer jammer. Men vindt het een beetje

vreemd dat de bierprijzen zo hoog zijn terwijl in een fakbar veel minder gevraagd wordt voor een

pintje. We vragen ook op welke evenementen de cuts dan gaan gebeuren in het tweede semester.

b. Prioritering binnen Stuvo

Op LOKO AV van 30 september 2022 is input verzameld over de inzet van de Stuvo middelen van de

KU Leuven. In deze nota worden de resultaten weergegeven en ter discussie voorgelegd. Deze zullen

dan de basis vormen voor een standpuntinname voor de toekomstvisie van Stuvo KU Leuven campus

Leuven. Het gaat dus niet over kortetermijnoplossingen maar naar een herverdeling van het

evenwicht dat op lange termijn gerealiseerd wordt. Hieronder heeft LOKO al per werkveld

samengevat wat wij denken te kunnen concluderen uit de gegeven input. Elke kring moest een form

invullen en volgende tabel weergeeft de resultaten.
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- Voeding

 Een vermindering in het aantal middelen dat in het werkveld voeding wordt gestoken zou

op korte termijn betekenen dat de prijzen in de Alma duurder moeten worden. Er moet in

de AV dus naar structurele oplossingen gezocht worden zodat het aanbod niet enorm

verandert.

Is de AV voorstander van het structureel verminderen van de Stuvo-middelen voor het

werkveld voeding?

Heeft de AV nog vragen/opmerkingen/suggesties/... over het werkveld voeding?

We vragen of ze weten dat Alma failliet gaat gaan dit jaar.

- Huisvesting

Voor het werkveld huisvesting zien we dat het gemiddelde vanuit de AV lager ligt dan de

huidige verdeling die als referentie gegeven is. De twee delen van huisvesting die het

meeste middelen gebruiken zijn de residenties en de huisvestingsdienst. Indien dat de AV

effectief wenst dat er vanuit het werkveld huisvesting middelen worden vrijgemaakt om

voor andere werkvelden in te zetten, zal dit waarschijnlijk gerealiseerd worden door de

huurprijzen van de residenties met huurprijs op maat (licht) te doen stijgen.

Is de AV voorstander van het verminderen van de Stuvo-middelen voor het werkveld

huisvesting om meer middelen vrij te maken voor andere werkvelden?

Heeft de AV nog vragen/opmerkingen/suggesties/... over het werkveld huisvesting?

De opmerking die we hadden bij de voorbereiding is dat het voor studenten die het nu al

minder breed hebben de drempel gaat vergroten. We hebben ook het gevoel dat er

mensen zijn die kot op maat niet nodig hebben, maar toch een plaats in een residentie

toegewezen krijgen. Hier moet naar onze mening strenger op toegekeken worden.

- Sociale dienstverlening

Is de AV voorstander om het status quo te behouden voor het werkveld sociale

dienstverlening?

Heeft de AV nog vragen/opmerkingen/suggesties/... over het werkveld sociale

dienstverlening?

Bureau keurt dit goed

- Gezondheid

Voor het werkveld gezondheid zien we dat het gemiddelde vanuit de AV significant hoger

ligt dan de huidige verdeling die als referentie gegeven is. Hieruit concluderen we dat de

AV er een prioriteit van wilt maken om het aandeel van middelen dat naar gezondheid

gaat te verhogen. De concrete manieren waarop het aanbod van het werkveld

gezondheid moet aangepast worden vallen buiten de scope van deze nota maar zullen

later nog als aparte dossiers op de AV verschijnen.

Is de AV voorstander om het aantal Stuvo-middelen dat naar gezondheid gaat te

verhogen?

Heeft de AV nog vragen/opmerkingen/suggesties/... over het werkveld gezondheid?

We vonden het belangrijk om te weten hoe ze het gaan veranderen want na deze AV zijn

de tokens definitief verdeeld, maar weten we nog niet hoe de verandering zullen zijn.

- Studentenwerking

Is de AV voorstander van het status quo te behouden van het aantal Stuvo-middelen

dat naar het

werkveld studentenwerking gaat?

Heeft de AV nog vragen/opmerkingen/suggesties/... over het werkveld

studentenwerking?

Bureau keurt dit goed.
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- Vervoer

Is de AV voorstander van het status quo te behouden van het aantal Stuvo-middelen

dat naar het

werkveld vervoer gaat?

Heeft de AV nog vragen/opmerkingen/suggesties/... over het werkveld vervoer?

Bureau keurt dit goed

c. Beleidsplannen

Verschillende beleidsplannen werden opgesteld volgens de nieuwe template:

- Acco:

Bureau keurt dit goed.

- Diversiteit:

Bureau keurt dit beleidsplan goed.

- Duurzaamheid:

Duurzaamheid mag er niet voor zorgen dat er te grote stijgingen in de prijs zijn voor

evenementen. Voor de rest keurt bureau het beleidsplan goed.

d. Stuvo hubs locaties

Een van de grote nieuwe projecten van Stuvo zijn de Stuvo Hubs, maar wat is dat juist alweer? Een

Stuvo Hub is een onthaal waar alle studenten terechtkunnen met hun vragen en noden van elk

domein van Stuvo. Er is permanentie aanwezig van mensen die werken binnen Stuvo; die kunnen de

student ofwel meteen helpen, hen doorverwijzen naar de juiste persoon of hen helpen een afspraak

te maken bij de juiste afdeling. Er zullen in totaal vier Hubs zijn: de Hub op campus Arenberg, en de

drie die nog komen: één op campus Gasthuisberg, één in het Van Dalecollege en de laatste locatie

ergens in de binnenstad. De locatie van de laatste moet nog beslist worden. De vier Hubs zullen elk

verbonden worden aan verschillende faculteiten van de KU Leuven.

Welke faculteiten kunnen best samengeclusterd worden bij eenzelfde Hub? Waarom?

Welke locatie - regio Agora of regio Tiensestraat - vindt de AV aanvaardbaar? Welke voor-/nadelen

horen er bij elke locatie? Welke geeft meer/minder opportuniteiten?

Heeft de AV een specifieke gebouw of ruimte in gedachte voor de nieuwe Hubs?

We hadden de vraag waarom er nog eentje in het Van Dalecollege gaat komen terwijl daar alle

instaties reeds zitten. Bureau vindt het wel moeilijk om alles te vinden dus misschien gewoon

investeren in duidelijke signalering in plaats van een volledig nieuwe Stuvo hub.

Lijkt ons nutteloos om input te geven over welke faculteiten geclusterd kunnen worden want we

hebben niks te zeggen over die faculteiten. Bureau vindt dit aanvaardbare locaties. Maar regio Agora

is veel meer voorzien voor de studenten met een campus, een bib, de Alma. Tiensestraat is al

voldoende druk.

Indien er in ON2 bij de andere voorzieningen nog plaats is, lijkt dit ons de beste locatie voor op onze

faculteit. Stuur Maaike een berichtje als je nog een idee hebt dan vult ze het in in de form.

e. Studentenwelkom 2.0

De studentenwelkom is een evenement dat elk jaar georganiseerd wordt om de Leuvense

studentenpopulatie te onthalen door het Ladeuzeplein om te toveren tot een "festivalsite" met

interactieve infomarkt, drankstanden en muzikale optredens. Hier konden studenten bepaalde
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diensten van de stad, hogeronderwijsinstellingen of studentenverenigingen leren kennen terwijl ze

konden rondsnuisteren, naar muziek konden luisteren en iets konden eten. Er wordt geschat dat hier

jaarlijks rond de 14000 studenten naar toe komen. Na evaluatie en proberen om het evenement

terug op te starten werd er beslist om geen studentenwelkom te organiseren in 2022. We zouden dit

jaar gebruiken om een nieuw concept uit te werken waar de betrokken partners meer tevreden

tegenover stonden en dat financieel hopelijk draagbaarder zou zijn.

Op de werkgroep zijn ook een aantal vragen gelanceerd om verder over na te denken voor een

nieuw concept van de studentenwelkom.

1. Kunnen we Studentenwelkom over een aantal weken spreiden en alle activiteiten die in

Leuven worden georganiseerd (dus niet allemaal op dezelfde locatie) om studenten te

onthalen, warm te maken en te informeren onder de koepel van Studentenwelkom

communiceren?

2. Kunnen we die weken met decentrale activiteiten afsluiten met een centraal evenement

met/zonder promomarkt?

3. Is er doordat de startersdagen niet gecombineerd worden met lesdagen meer ruimte om op

bepaalde doelstellingen van de Studentenwelkom meer in te zetten?

4. Hoe kunnen we alles zo inclusief mogelijk organiseren?

Heeft de AV input op deze vragen/principes? Zijn er bepaalde principes die wel of niet goed lijken

te werken en waarom?

Geen voorstander van het verspreiden van de activiteiten omdat kringen hun eigen activiteiten

hebben. Een belangrijke voorwaarde is dat we ook niet zullen moeten shiften. Centraal evenement

leek ons wel leuk. Om de studentenwelkom inclusief te maken, lijkt ons de beste optie om via al de

kringen te communiceren en ook communicatie in het Engels te doen.

Zijn er kringen die mogelijkheden zien om mee te werken aan de studentenwelkom?

Als jullie al activiteiten hebben op het begin van het jaar zou er ook de mogelijkheid zijn om deze

activiteiten mee te promoten onder de koepel van “Studentenwelkom”. Is dit iets dat jullie

eventueel zouden willen doen? En zijn er randvoorwaarden wanneer wel of niet? (Hier zeggen dat

jullie dat zouden zien zitten betekent niet dat jullie daar aan verbonden zijn, dit is indicatief)

Geen input vanuit bureau.

VI. Varia

- Ze zijn momenteel bezig met promofilmpjes te maken voor studenten in het

middelbaar om naar KUL te lokken. Zijn er mensen die volgende dinsdag op de

campus aanwezig zijn en  die figurant willen spelen? Er wordt heel de dag

opgenomen dus uren zijn flexibel. Je kan altijd een berichtje sturen naar

praeses@medica.be

- Meeting met administratief directeur en BeMsa. We hebben nog maar twee

weke om ReanimAid volledig op te starten. We zoeken daarom nog

studentopleiders om te helpen. Er worden sowieso nog vormingslessen gegeven.

Je moet twee opleidingsavonden volgen. En je kan je opgeven door te mailen

naar karlien.nagels@kuleuven.be
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