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A. OPEN GEDEELTE

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

III. Rapportage

1. Unit Development

12/12 is de laatste dag om kaarsen te bestellen, dus doe dit nog snel en steun de warmste week!

Warme groetjes Unit Development!

2. Unit onderwijs BMW

Bedankt aan alle studenten om zo talrijk naar de les te komen!

3. Unit Bar

Kom allemaal op 13/12 naar de aftap om dit semester gezellig af te sluiten.

4. Praeses

Bedankt aan jullie allemaal om zo talrijk aanwezig te zijn op onze activiteiten. Het eerste semester

was een knaller van formaat! Het wordt echter stilaan tijd om achter de boeken te kruipen en ons

voor te bereiden op de nakende examens. Ik wens jullie alvast veel succes toe voor de examens en

hopelijk tot in het 2e semester!

IV. Punten ter beslissing
1. Ontslag Ashu Louis
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Bureau keurt dit goed. We bedanken Ashu voor zijn harde werk voor Medica en Unit Development.

V. Punten ter bespreking

1. Alma Tour

Op woensdag 7/12 vinden een vergadering plaats met de mandatarissen van LOKO om de Alma te

evalueren. Bureau geeft volgende input mee. Ten eerste wordt er vermeld dat de maaltijden

goedkoper moeten zijn. Daarnaast is het eten op tegen een bepaald uur en komt de vraag of ze

ketchup ook gratis kunnen maken. Indien het eten dan op is, is het handig dat dit ook gemeld wordt.

De porties moeten meer uniform zijn; in Alma 3 krijg je veel meer dan op GHB. Waarom zijn de

broodjes in het ziekenhuis dubbel zo groot en half zo duur? De verse wafels zijn wel lekker en de

desserts worden als meerwaarde gezien. Tenslotte moeten de koffiebekers tijdig aangevuld worden.

Als je later nog eens denkt aan iets, kan je nog altijd een berichtje sturen.

2. LOKO Nota’s

a. Inputnota: Workshops mentaal welzijn

KU Leuven Stuvo organiseert al verschillende sessies en workshops rond mentaal welzijn en

(geestelijke) gezondheidsbevordering. Deze bevinden zich vooral op het niveau van de eerste lijn en

dienen dus vooral voor studenten met lichte mentale en emotionele problemen. Vanuit de

Eerstelijnspsychologen is de vraag gekomen rond welke thema’s de AV nood ziet om

verdere sessies of workshops te organiseren buiten het bestaand aanbod. Bureau stelt een workshop

over perfectionisme en EHBP voor. EHBP was een vormingssessie bij LOKO en dit zou zeker ook hier

op zijn plaats zijn.

b. Informatienota: Huisvestingsproblematiek: Oplichterij bij internationale studenten

Begin dit academiejaar vernamen we tijdens een vergadering met de studentenflik van een

jarenlange problematiek rond oplichterij bij internationale studenten die een kot zoeken in Leuven. In

deze nota wordt uitgelegd wat die problematiek inhoudt, welke moeilijkheden en barrières er zijn en

wat onze verdere stappen zijn om een weerstand te bieden tegen dit probleem. Het probleem doet

zich vooral voor bij de internationale studenten die op zoek gaan naar een kot via

Facebook groepen. Kort geleden organiseerde ze een meeting met Politie Leuven, Stad Leuven, KU

Leuven Stuvo en LOKO Huisvesting. Tijdens die meeting zijn we tot een mogelijke oplossing gekomen:

het idee van een poule. Dit zou een groep vrijwillige studenten zijn die zich zou inzetten om koten te

bezichtigen voor internationale studenten die fraude vermoeden. We zouden dan fungeren als

‘vriend die even wil langsgaan bij een kot’ voor de internationale studenten die de kans niet hebben

om helemaal tot Leuven te reizen en het kot zelf te bezichtigen. Zijn er nog vragen vanuit de AV

omtrent dit pilootproject?

De opmerking komt dat het een beetje raar is dat je niet mag oordelen over de kwaliteit van het kot.

Dit zou waarschijnlijk zijn om de objectiviteit zoveel mogelijk te bewaren. Er wordt voorgesteld om

een algemene checklist te maken waarmee je de kwaliteit van een kot kan evalueren. Het is ook

belangrijk dat de info ook op de site van de KUL en UCLL wordt gezet. Bij wie ligt de aansprakelijkheid

wanneer een buddy zegt dat het in orde is, maar uiteindelijk is het dan niet in orde?

3. Leuvens Liederenboek
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Er komt een nieuwe codex voor de studenten. Er gaat 1 vertegenwoordiger voor elke kring in zitten

en we zoeken nog een plaatsvervanger. Idealiter is dat iemand die veel kent van het cantusgebeuren

van onze kring. Oud-cantor stelt zich kandidaat en bureau knokelt.

VI. Varia

- Development: Koop een kaarsje voor de Warmste week!
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