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A. OPEN GEDEELTE

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

III. Rapportage

1. Unit Cursusdienst

Kom eens een shiftje doen op de cursusdienst!

2. Unit Development

Indien je nog kleding wilt binnenbrengen, mag je een mailtje sturen naar sociaal@medica.be!

Iedereen is welkom op start 2 blok!

3. Unit Communicatie

Neem een akuut+ op GHB of in de cursusdienst!

4. Unit Bar

Kom deze week naar het Halloween Doc’s feestje en geniet van griezelig goede promo’s.

5. Team Ontspanning

Zorg goed voor jullie mete-, petekindjes en schachten!

6. Praeses
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Bedankt om allemaal massaal te komen lopen en supporteren voor het Hoogmedisch verbond.

Dankzij jullie hebben we Industria het vuur aan de schenen kunnen leggen.

IV. Punten ter bespreking

1. LOKO nota’s

a. Beleidsplan Stuvo

Het bureau keurt het beleidsplan goed.

b. Beleidsplan ondervoorzitter

Het bureau keurt het beleidsplan goed.

c. Erkenning en subsidiëring van politiek vrije verenigingen

Dit semester wordt vanuit de subsidiecommissie het subsidiereglement volledig onder

Handen genomen. Twee AV’s geleden werd de vraag al gesteld welke lijnen de subcom best zou

opstellen rond het kader van erkenning en subsidiëring van vrije verenigingen die gelinkt

zijn aan een politieke strekking en/of partij. Een vrije vereniging is geen kring en ‘bestaat uit mensen

die samen een gemeenschappelijke interesse of hobby uitoefenen’. (Bron: loko.be)

De vraag voor de AV is nu of de subsidiecommissie bij het herschrijven van het reglement,

aanpassingen moet doen aan het huidig kader. In de nota worden vrije verenigingen opgedeeld in 3

categorieën.

Kan de AV deze definities goedkeuren? Wilt de AV onderscheid maken in het kader van de

de volgende punten tussen deze verschillende soorten politieke vrije verenigingen?

Er moet gevraagd worden of de doelen enkel op studenten gericht zijn of lidmaatschap ook vernauwt

wordt tot enkel studenten. Vanuit bureau wordt het wel belangrijk gevonden dat er voor de

verschillende definities verschillende kaders gebruikt moeten worden.

Verder zijn er in de nota drie opties gegeven voor de erkenning van vrije verenigingen; blijven

erkennen zoals nu, erkennen onder nieuw type erkenning en geen erkenning. Vanuit bureau wordt

geopperd dat categorie één en twee geen subsidies zouden moeten krijgen vanuit LOKO omdat ze

reeds ondersteund worden door een moederpartij. Daarnaast wordt in vraag gesteld of alle vrije,

politieke verenigingen wel toegankelijk zijn voor alle studenten. Er wordt ook gevraagd om vanuit

LOKO strenger toe te kijken op de boekhouding van deze verenigingen om zo te voorkomen dat er

een dubbele subsidiëring is. Er wordt gevraagd of geen erkenning ervoor zorgt dat andere kringen

meer geld krijgen en of het een optie is om de vrije verenigingen niet te erkennen? Het antwoord is

ja. Verder bemerkt het bureau dat politieke ontplooiing deel is van je studentikoze ontplooiing. Deze

politieke ontplooiing kan uiteraard wel op een neutrale manier. Ook vanuit Medica moet neutraliteit

bewaard blijven doorheen de evenementen. Bepaalde verenigingen gaan vaker gesponsord worden

door hun moederpartij. Dit zorgt voor een discrepantie tussen middelen dus ook tussen

toegankelijkheid. Men oppert voor een basissubsidie voor alle vrije, politieke verenigingen om hun

bestaan te verzekeren. Daarop komt de vraag dan wel of dat dit een taak van LOKO is of van de stad.

Conclusie: Optie 1: het is niet aan LOKO om de politieke ontplooiing van de student te subsidiëren.

Daarom is het bureau fan van geen erkenning voor categorie 1. Optie 2: Het is wel de taak van LOKO

om te letten op gelijke subsidiëring door moederpartijen. Er wordt gestemd: 18 stemmen voor en 4

stemmen tegen voor optie 1.

Geen erkenning voor categorie 1, ander type herkenning voor type 2 en 3 gewone erkenning.

d. Minimale huurprijs Residenties KU Leuven
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KU Leuven heeft een lange traditie van gesubsidieerde huisvesting in de vorm van Huurprijs op Maat.

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen enkel geïndexeerd terwijl er wel grote inspanningen zijn

gedaan om het comfort, de veiligheid en de dienstverlening te verbeteren. Bovendien zijn een aantal

kosten fel gestegen of zullen de komende periode stijgen, zoals de energieprijzen, de WIFI, de

onderhoudskosten, de personeelskosten,…
Ten opzichte van andere universiteiten hebben de gesubsidieerde koten in Leuven ook de laagste
minimale huurprijs. Zo zijn de huurprijzen van de kamers met huurprijs op maat in dit academiejaar
tussen de €131 en €326 per maand. De gemiddelde huurprijs van een standaardkamer in Leuven
wordt momenteel geschat op €445 per maand. Om de begroting van Stuvo KU Leuven campus
Leuven in evenwicht te brengen zijn maatregelen nodig om onder andere de effecten van de inflatie
en de stijgende personeelskosten op te vangen. Hiervoor heeft Stuvo gekeken naar eventuele
aanpassingen bij Residentiebeheer. Vanuit de Sociale Dienst komt het advies om de minimale
huurprijs van de residenties met Huurprijs op maat niet hoger op te trekken dan €177 per maand. De
vraag aan de AV is of ze akkoord gaan met dit advies of dat er alternatieve voorstellen zijn. 

Gaat de AV akkoord met het advies van de Sociale Dienst om de minimale huurprijs niet hoger dan
177 euro te trekken?
Indien ja, zijn er nog punten/opmerkingen waar extra aandacht aan besteed moet worden?
Indien nee, heeft de AV alternatieve voorstellen?
Heeft de AV nog vragen/opmerkingen/suggesties/…?
Bureau bemerkt dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden dat er bijkomende toelagen
aangevraagd kunnen worden aan de sociale dienst. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de
stijging van 46 euro te verdelen onder de minimum en maximum prijs. Gaat het beoogde doel van de
KUL dan wel bereikt worden omdat er dan minder kamers met de maximum prijs gevuld zullen
kunnen worden. Het bureau gaat akkoord met de vraag.

e. Voorstel structuur VZW Leuvens liederenboek

Het vernieuwd liederenboek is een project van zeer lange adem. Op het einde van academiejaar
2018-2019 kwam een eerste voorstel naar de Algemene Vergadering van LOKO om de
studentencodex te vernieuwen met nieuwe principes: pluralistisch, democratisch, en Leuvens. Na
enkele jaren delibereren (en een leuk corona-intermezzo), komt het dossier dichter bij concretisering.
Om een nieuw liederenboek te publiceren, zijn er nog aanzienlijke keuzes te maken, waarvan de
belangrijkste de oprichting van de externe vzw die het liederenboek zal samenstellen en publiceren.
Een weerbare VZW-structuur is noodzakelijk om dit project te laten blijven bestaan volgens de
voorgaande principes, alsook een duurzaam en financieel verantwoorde investering te laten zijn. Er
worden voor de rest geen vragen aan de AV gesteld.

V. Punten ter informatie

1. Week van de steward

Het is deze week “Week van de steward”. Er zullen enkele belangrijke mensen de ronde doen bij de

fakbars om de stewards wat extra in de bloemetjes te zetten.

VI. Varia

- Praeses: Stuur een mailtje naar praeses@medica.be als je interesse hebt om in

het Neutraal Comité te zetelen.
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