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DATUM: 11/11/2022

AANWEZIGEN:
Alexander Huygens, Zita Vandecasteele, Timo Smans, Daan Van Acker, Soraya El
Dawy, Amy Commissaris

Luka Nys, Laurens Verdonk, Magnus Van Kerckhove

Pieter Robijns, Laura Selis, Jente Lammens, Mana Margodt, Maxim Smet, Broos Nijs, Anouk De
Groote, Elise Van den Broeck, Luna Van Limbergen, Chris Decokere, Emie Liu, Maxim Smet, Sara Van
Hecke, Thomas Fyen (noteert), Fé Tignol, Linda Lukeba, Daan Hermans, Ysaline Van Himbeeck, Manon
Orbach, Ruben Vanholder, Lukas Windmolders, Tom De Vadder, Lisa Penninckx

VERONTSCHULDIGD:
Maaike Puimège, Amélie Moutarde, Esther Quaegebeur, Milan Van Hooydonck, Mana Margodt,
Jeroen Geeraerts, Joost Remans, Liam Andries, Anna Laenen, Tanguy Laurens, Martijn Heeren, Evelien
Vanzurpele, Jelt Boeren, Michiel Crols, Mick Peeters, Christophe Claessens, Lara Verbeylen, Ashu
Louis, Yana Sterckx, Jeroen Devleeschauwer

A. OPEN GEDEELTE

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

III. Rapportage

1. Unit Cursusdienst

Het is de laatste week om je boeken te bestellen bij de cursusdienst. Haast je dus om voor
donderdagochtend jouw boeken nog te reserveren.

2. Unit Development

Wow! Wat een massale opkomst op zowel onze Start2Blok als op de set van DJ Vercauteren!
Dankjewel hiervoor!

3. Unit Onderwijs GNK

Bedankt voor jullie aanwezigheid op de proffentap!

4. Unit Onderwijs BMW

Bedankt voor jullie aanwezigheid op de proffentap!

5. Unit Bar

Bedankt om naar proffentap en Bucket Party te komen!
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6. Team Reizen

Bedankt om allemaal een chocomelk te komen drinken. We zien jullie graag deze week op de
skicantus!

7. Team Events

Rondje team Events: Heb jij een hart om te regisseren en te schrijven? Dan zijn we naar jou op zoek!
Medica’s APC zoekt nog een regisseur, stuur dus zeker naar apc@medica.be en hopelijk tot snel.

8. Praeses

Heb je interesse in een functie binnen ons praesidium, maar weet je niet goed wat hier allemaal bij
komt kijken of hoe je je hiervoor aanmeldt? Kom dan zeker naar onze praesidium info-avond op
maandag 14/11 om 19u30 in Doc's Bar! Hier beantwoorden wij graag al jullie vragen! 
Op deze infoavond kan je ook de eerste stap zetten naar het verwerven van stemrecht op de
kiesvergaderingen. Kan je er niet bij zijn, maar wil je wel graag de informatie? Stuur dan een mailtje
naar neutraalcomite@medica.be!
Groetjes, Neutraal Comité

Wil je graag in het Neutraal Comité zetelen en ervoor zorgen dat onze verkiezingen vlot verlopen?
Stuur dan een mailtje naar neutraalcomite@medica.be

IV. Punten ter beslissing
1. Ontslag Kim Van Rillaer

Het Bureau aanvaardt het ontslag; ze wordt bedankt voor haar harde werk voor Medica en voor Team
Ontspanning.

V. Punten ter bespreking

1. Loko nota’s

a. Subcom aanvraag grote projectsubsidie: Utsav 2022
Deze week komen er 2 grote projectsubsidie aanvragen op de AV. Deze zijn ingediend bij de
Subsidiecommissie van LOKO waarna deze een advies heeft uitgeschreven. De vraag is dus of de AV
akkoord gaat met het advies van de Subcom. Bureau stelt voor om twee vragen te stellen op de LOKO
AV. Ten eerste hoe men gaat controleren wie een Indische student is en of dit volgens de richtlijnen
van de GDPR wetgeving is. En ten tweede wat men concreet wil doen met het geld.

b. Subcom aanvraag grote projectsubsidie: Interfaculteite Rockrally (IFR)
Deze week komen er 2 grote projectsubsidie aanvragen op de AV. Deze zijn ingediend bij de
Subsidiecommissie van LOKO waarna deze een advies heeft uitgeschreven. De vraag is dus of de AV
akkoord gaat met het advies van de Subcom.
Bureau vindt dit een gegronde aanvraag voor subsidies. Het is toegankelijk voor iedereen en elke
kring kan ook een band afvaardigen. Bureau gaat dus akkoord met het advies van de subcom.

c. Beleidsplan Beheer
Het Bureau keurt dit beleidsplan goed.

d. Beleidsplan Alma
Het Bureau keurt dit beleidsplan goed.
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e. Statuut Canonica binnen LOKO
Canonica kent een bijzonder studentenpubliek waardoor zij een erg afwijkende werking heeft ten
opzichte van de andere kringen: quasi alle 123 studenten zijn werkstudenten. Slechts een vijftal
studenten verblijven voltijds in Leuven. De anderen hebben het statuut van werk- of afstandstudent.
Door het bijzondere studentenpubliek van Canonica functioneren zij anders dan andere kringen,
hebben zij andere noden en kunnen zij niet aan dezelfde verwachtingen voldoen die aan andere
kringen worden gesteld. In concreto wordt dit duidelijk met betrekking tot de evenementen van Loko
en de shiftenverdeling. Canonica vraagt geen loutere kwijtschelding van shiften, maar stelt op basis
van bovengenoemde problemen de volgende integrale oplossinng voor: Canonica trekt zich terug uit
Loko voor wat betreft haar tweede pijler ‘evenementen’ zoals beschreven in art. 13 §2 uit de statuten
van Loko. Gaat de AV akkoord met dit voorstel tot oplossing? Indien niet, heeft de AV een andere
oplossing?
Bureau vindt het vreemd dat ze geen shiften willen doen, maar wel indirect input willen geven op
evenementen. Waarom wel de leuke dingen, maar niet shiften? Wel wordt er bemerkt dat het
belangrijk blijft dat ze hun studenten kunnen vertegenwoordigen.

f. Behoefteanalyse fuifzaal
De afgelopen jaren zijn er in Leuven een aantal grote fuifzalen weggevallen zoals de Lido/Odil en de
Albatros van LOKO. We kregen steeds meer de vraag naar een nieuwe optie voor een
fuifzaal/cantuszaal van een aanzienlijke grootte. Daarnaast stelden we vast dat de kostprijs van nog
bestaande zalen van aanzienlijke grootte in Leuven de afgelopen jaren de lucht in schoot waardoor
ze voor veel verenigingen ook minder aantrekkelijk werden. Een form werd uitgestuurd om input te
verzamelen, deze werden naderhand met de LOKO AV overlopen om voor extra duiding/input te
vragen. Wat denkt het bureau hiervan? Bureau zegt dat het waarschijnlijk niet goedkoop uitgebaat
kan worden. Als alternatief kwam het idee om een soort subsidie uit te keren aan kringen die bij een
andere kring een zaal gaan huren. Hier komt wel de opmerking op dat de kringen met eigen zaal hun
prijzen zullen laten stijgen. Dit is echter wel niet de bedoeling en de intentie achter het idee. De
vraagt komt of dit ook zal gelden voor vrije verenigingen. Dit geldt enkel voor de verenigingen die
ondersteund worden door LOKO.
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