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DATUM: 27/11/2022

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

Jeroen De Vleeschauwer, Daan Van Acker, Amy Commissaris, Christophe Claessens, Yana Sterckx,

Tanguy Laurens, Amélie Moutarde, Luka Nys, Laurens Verdonk, Jeroen Geeraerts

Pieter Robijns, Liam Andries, Jente Lammens, Maxim Smet, Broos Nijs, Anouk De Groote, Elise Van

den Broeck, Kim Van Rillaer, Esther Quaegebeur, Luna Van Limbergen, Lara Verbeylen, Chris Decokere,

Sara Van Hecke, Thomas Fyen, Linda Lukeba, Ruben Vanholder, Evelien Vanzurpele, Lukas

Windmolders, Renzo Hermans, Florine Vandenabeele

Albulena Shala

VERONTSCHULDIGD:

Jelt Boeren, Mick Peeters, Ysaline Van Himbeeck, Laura Selis, Ashu Louis, Manon Orbach, Jeroen De

Vleeschauwer, Soraya El Dawy, Tom De Vadder, Lara Verbeylen, Daan Hermans, Lisa Penninckx,

Magnus Van Kerckhove, Milan Van Hooydonck, Mana Margodt, Anna Laenen, Tanguy Laurens, Fé

Tignol, Kim Van Rillaer, Emie Liu, Martijn Heeren

A. OPEN GEDEELTE

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

III. Rapportage

1. Unit Development

Koop allemaal zeker een kaarsje kopen tvv de warmste week! Dit voor enkel 3 Euro! Hou onze socials

in het oog voor meer informatie!

2. Unit Bar

Pre-ski was een episch feestje!!!! Sidder en beef want volgende week is het rave cave.

3. Team Reizen

Het pré-skifeestje was legendarisch, dat belooft voor de skireis!

4. Team Sport

Kom allemaal gezellig mee lopen, elke maandag om 18:30 aan de trappen van het gymnasium.

5. Team Ontspanning

Kaas en wijn was een succes! Iedereen heeft genoten van een goed glas wijn, of zes! Kom zeker mee

naar jenevermuseum volgende week woensdag, u bezatten met ons, als het van je mama mag😊 !
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6. Praeses

Kom zeker naar de Meet&Greet met het praesidium op donderdag 1 december om 19u30 in Doc's

Bar! Hier kan je al je vragen kwijt over wat het precies is om deel uit te maken van het praesidium en

wat specifieke functies inhouden.

Wil je graag stemrecht opnemen? Kom naar het evenement en meld je aan op de lijst! Wil je graag

wat meer informatie? Stuur een mailtje naar neutraalcomite@medica.be

Groetjes, NeuCom '22-'23

IV. Punten ter bespreking

1. LOKO nota’s

a. Laattijdige goedkeuringen op de AV

Op de AV’s van 30 september en 14 oktober kwam er kritiek over uitgaven voor dat de AV de

begroting heeft goedgekeurd en coördinatoren die textiel droegen en werk deden voordat ze

verkozen waren. Op 14 oktober kwam ook de vraag om eens te praten over de timeline van de LOKO

begroting en van verkiezingen van DaBu en mandatarissen aangezien de vrijwilligers wel al in de

werking van LOKO worden opgenomen en LOKO nu uitgaven plant, zonder goedkeuring van de AV. Ze

vragen input over waar precies de grootste principiële en praktische problemen zijn, en of er zo ook

nog andere punten zijn waar ze eens over moeten nadenken buiten de verkiezingen en begroting om,

zodat ze op een thematafel gestructureerd met een aantal punten kunnen werken. Op de AV van 25

november vragen ze input over de grootste principiële en praktische problemen. Met deze gaan ze

naar een thematafel om de problemen te bespreken en te kijken waar ze beter kunnen doen.

Over welke punten wilt de AV graag praten? Wat zijn de principiële problemen bij deze punten?

Wat zijn de praktische problemen bij deze punten?

Bureau gaat akkoord met de input van kernraad. Zo moet er opgepast worden met mensen die een

mandaat in DaBu reeds uitvoeren alvorens ze verkozen zijn door de AV. Daarnaast moet er sneller

gecommuniceerd worden over specifieke uitgaven om zo voorvallen als op de 24 urenloop te

vermijden.

b. Integratie Diversiteit in kringfiches/kringwerking

De afgelopen jaren heeft LOKO Diversiteit een positieve evolutie in de diversiteitsattitude en

-interesse bij de kringen gezien. Het regelmatig ontvangen van vragen, suggesties en

samenwerkingen is een bevorderlijk gevolg. LOKO Diversiteit wilt polsen of er interesse is tot het

integreren van de functie Diversiteit in de kringfiches. Het is een vraag naar de AV toe of het

engagement er hiervoor is. Is bureau akkoord met het verwerken van de functie Diversiteit in de

kringfiche?

Bureau is akkoord om dit onder Development te zetten in de kringfiche.

V. Punten ter informatie

1. Stallen fietsen

Coördinator Bar legt uit waar de fietsen mogen staan. Enkel in de fietsenstalling, niet in het

verlengde. Tegenover Doc’s bar tegen de muur is ook toegestaan.
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VI. Varia

- Meet & greet is verplicht om stemrecht te verwerven indien je niet naar de

praesidium infoavond bent kunnen komen. Indien je niet kan omdat je een

evenement moet organiseren, mag je mailen naar neucom@medica.be om een

eventuele uitzondering te bespreken.
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