17-10-2016

Agenda PV 4

Aanwezig: Valerie, Aaron, Sharon, Joris, Carolien, Gregg, Leander, Astrid, Nynke, Sofie G.,
Wouter T, Manu, Wouter DH, Sophie, Ann, Sofie V., Leen, Ben, Oscar, Iris
Verontschuldigd: Laurens, Emiel, Shuman, Tessa, Annalise, Sien
Afwezig: Alexandra

1. Goedkeuring Verslag
check

2. Goedkeuring Agenda
check

3. Mededelingen
a. Efficiënte of gezellige pv? Idee: langdradige/eindeloze discussies tot
einde houden (bestek bestek bestek)
b. Serieuzer punt: we beseffen dat niet iedereen altijd even
gemotiveerd is over alles (elke activiteit etc.) maar het is niet de taak
van het triumviraat activiteiten te organiseren of voor te stellen, wij zijn
er vooral ter ondersteuning. Iets neutraler zijn (praesidium heeft
voorbeeldfunctie), ook bij het “incident” van het HIW
c. FNAC bon: t.w.v. 25 euro van faculteit gekregen
- vb. prijsvraag/foto’s in de wijzer, prijs quiz,.. eerste functie met beste
idee wint
d. Levensloop (goed doel): delen op pagina
e. Fossiele brandstofmail; NFK probeert meestal neutraal te blijven t.o.v.
politieke standpunten maar we zijn inderdaad ook deel van de
universiteit; het is niet omdat we politiek neutraal zijn dat we niet achter
goede dingen mogen staan en tegen hypocrisie/non-consistentie
mogen zijn, we scharen ons achter STURA en zijn voor
Stemming: voor: 16, onthouding: 4

4. Evaluatie afgelopen week (10/10 - 14/10)
a. Dinsdag:
- Wafelbak: goed, veel internationals bereikt, veel likes, paar
docentenevaluaties
- AV NFK: gezellig, oké (efficiënt)
- Schaakfak: toernooi zelf was goed gedaan, iets betere communicatie

achteraf. Winst: 30,7 (9 euro verdwenen) -> Enveloppe goed
dichtplakken! Meer tuf Joris, discussie plakband verschuift naar einde
PV
- Toneelvergadering: manieren om mensen hun aandacht te trekken?
Blijkbaar zijn superveel mensen nog steeds niet op de hoogte (maar
PR, of Ann dan toch:p, snapt eigenlijk niet hoe dat kan) We plannen
nieuwe vergadering met Sofie G. erbij, M is ongezellig
b. Woensdag:
- Filmavond: veel volk, zelfs een internationaal  veel eten, volgende
keer mss beter laptop meenemen, inkomsten filmavond; alexandra
geef bonnetje aan leander
c. Vrijdag
- Broodmaaltijd: shiften onthouden zodat je partner er niet alleen voor
staat, zorg dat er genoeg spullen zijn; vegetarische slaatjes, zorg dat
brood op tijd uit de vriezer is; zet het er ’s avonds al uit best, genoeg
drinken,.. 4,07 winst
d. Onthaalweekend: aparte evaluatie volgt vanuit de werkgroep, op
volgende PV. Korte input: internationale teleurgesteld omdat ze niet
veel nederlandse studenten hebben leren kennen (of niet?),
internationalen aanspreken is een werkpuntje, deadline iets vervroegen
(veel mensen kwamen niet opdagen), eerstejaars iets meer entertainen
als het team zelf met iets bezig is (meningen zijn hierover verdeeld) –
duidelijk dagschema, locatie was mooi, klopje voor onthaalteam!

5. Planning komende week (17/10 - 21/10)
Dinsdag
- Bierproeffak is verplaatst naar 22/11, toch gewone fak dan (helaas)
Donderdag
- Speakers corner: cursusverkoop? Idee is vrije bijdrage
- pre AV: aankondigen, wie geïnteresseerd? PR steekt het in korte wegwijzer
- Casino avond: iemand nog een pokerset? Idee voor extra spelletje? Mond-aanmond reclame met je peter/metekindje! Astrid brengt iets mee

Vrijdag
- Broodmaaltijd: deze week: Leen en Sophie doen inkopen, Leander en ik (valerie)
zetten klaar, Aaron en Sien wassen af

6. Functies

Broodmaaltijd
- Vul de shiftenlijst aub eens in allemaal dat duurt letterlijk 10 sec. Aaron gaat
morgen mensen taggen, als ge die shame wilt vermeiden wil vul het dan vanavond
aan
- Brood op de markt halen vlak voor de broodmaaltijd? 5 minuutjes extra werk voor
veel meer kwaliteit en veel minder geld, meld dat we elke week komen tenzij we niet
komen (dan melden we het)
- Er is nog kei veel kaas en vlees deze week hou daar rekening mee als je gaat
inkopen – beginnen we deze week of volgende week? Deze week dus
ideeën broodmaaltijd: verloren broodmaaltijd ofzoiets, maak je eigen pannenkoek
broodmaaltijd,..
Cudi
- Vrijdag 12u tot 14u: Joris neemt half uurtje cudi over
- Nieuwe systeem: Middeleeuwen is al 3x bijbesteld en nog steeds te kor (heel
vervelend), het is ook specifiek bij deze cursus vervelend voor de rest loopt het
nieuwe systeem goed
Cultuur
- alles is oké
- Dias de los muertos: lievelingseten van de gestorven persoon bij graf opeten,
gerecht favoriete filosoof – Sofie G. maakt mini graafjes // Eten, muziek en
gezelligheid – schminkstandje, PR maakt evenement, cocktails in thema
- Schminkstandje: Sharon, Valerie
- Aaron zet lijst op de drive
- Mail Socratesgedoe van Bruno Vandenbroecke (ofzoiets), vraag aan PR om te
mailen
- Rock rally: setlist 20 minuten met één cover, eerste voorronde is 21/11, finale is in
maart, try-outs in fakbar volgende week? Cultuur zet bericht in Philosophy students
groep dat mensen die mee willen doen mailen naar cultuur
DeWijzer
- Update: Thema ‘conservatisme’. Deadline inzendingen: 14 november. Deadline
oplevering: 22 november. Waarschijnlijk maar één Wijzer dit semester. Al veel
mensen gecontacteerd die willen schrijven, dus komt helemaal in orde. Een tweede
zou wel haalbaar zijn (dat bekijken jullie nog maar eens)
- De Wijzer vertalen is een heel leuk idee maar echt heel erg onhaalbaar
- Het gaat goed met de wijzer, er zijn verschillende mensen die willen schrijven
Fakbar
- zie cultuur

Feest
- Cantuszaaltjes vergeten, np
Internationaal
- Sunday Brunch? Polsen bij Elske, team Internationaal + er wordt een groep
opgericht met Shuman -> ze gaan praten met Shuman morgen super! Sofie G.’s
keuken is ook beschikbaar
- andere activiteitjes?
- Eliza mag contact met ons opnemen
Lounge
- Knutselnamiddag? We gaan pompoenen snijden en versiering maken maar niet zo
groots als een echte knutselnamiddag
- Halloweenweek! Eventje mag (pr), Sharon en Valerie gaan knutselen! (Sien,
Alexandra en Tessa ook?) Sofie G. neemt er uit de tuin mee (misschien) We krijgen
25 euro van Leander!!!!! (het moet wel langetermijn zijn dus enkel versiering)
- ideeënbus, Caro? Het komt in orde, Gregg en Joris doen Carolien eraan denken
Onderwijs
- We gaan samenzitten met Moyaert
- advies toelating internationals; als mensen zo’n belangrijke dingen vragen stuur ze
door naar de juiste persoon
- jaarverantwoordelijke tweedejaars: Oscar hoera
- motivatiebrieven voor de poc’ers? Niet nodig, namen op site en geen tegenreacties
voor deadline zijn voldoende + goedkeuring op PV volgende keer!
Onthaal
- open lesweek activiteit kan ook om 15u: activiteit is gewoon iemand die in lounge
zit met cursussen. Mss idee om het erna te doen? Dan kan je in de les gaan
aankondigen (na de les 16u dan best)
PR
- pas op met welk account je dingen liket
Schatbewaarder
- Cudi tussenstand opmaken?
- Betalingen praesidium oké?
Sport
- Ann en Lise Robeyns en waarschijnlijk ook anderen staan al actief te popelen om
te beginnen met damesvoetbal
- ingeschreven voor IFB met de jongens, Leander waarborg.

Webmaster: Lounge en Vrije Medewerker moeten een account krijgen; moeten
überhaupt op de Drive kunnen. Lounge en vrijemedewerker krijgen wachtwoord
broodmaaltijd

7. Werkgroepen
24-urenloop: samen met Peda & specials, is in orde! Uren, ambiance… volgt.
Suggesties? + shiftenlijst, 90 euro waarborg is het louchste ooit fy loko, je kan
“”leuke”” prijzen winnen bij loko door te shiften
Leesgroepen
- met lijsten rond gaan in de les werkt echt heel effectief :)
- Does no one care about Pascal? Met de lijst polsen in de lessen die erbij
aansluiten! -> Ik stuur door hoe lijst eruit moet zien

8. Varia
- Wouter DH: heeft museumkaart
- Joris: pingpongmatchen gaan beter dan verwacht !
- Iris: heeft geen tijd gehad om na te denken over varia
- Oscar: niks te melden
- Carolien: is bij met haar lessen (kei goed!)
- Gregg badiou: zat bij statistiek en er waren lessen over racisme en hij zei dat leuven
racistisch is, het was stevig, hij draaide zich grappig om en gregg initieerde applaus
- Leander: toogtap is een gewone tap van loko, wij zijn werkslaven
- Sofie G.: meer slaap nodig dan ze dacht, ze is pro efficiëntie
- Astrid: is ook voor effficiëntie
- Wouter: vindt niet dat gezelligheid weg moet, maar het babbelen tussendoor is vervelend
- Manu: het eindigt morgen voor Joris
- Sophie: vindt het een kei leuk initiatief, minimal effort maximum output
- Ben: is er van overtuigd de echte naam van mark peeters ontdekt te hebben; erwin van de
weyer
- Sofie V.: heeft een muizenprobleem op kot dus heeft alle vuilzakken moeten toeplakken
- Nynke: benieuwd naar lOKOs reactie op selfie met palmboom
- Leen: tekst van Hume afgedrukt en vergeten te sluiten papa dacht dat het Humé was
- Ann: de repetitiezaal van spring is rechts niet links omg
- Sharon: mensen die meegaan naar cantorenconvent en een serieuze varia
- Aaron: donderdag kan hij eindelijk naar loempialand
- Valerie: slechte dromen over sterven – dromen controleren is een ding (ik zoek het op)

9. TO DO
WAT?
Inkopen broodmaaltijd
Klaarzetten broodmaaltijd
Afwas broodmaaltijd

WIE?
Leen en Sophie
Leander en Valerie
Aaron en Sien

Pokerset of iets dat erop lijkt meenemen
naar casinoavond
Ideeënbusje meenemen 
Zoek hoeveel x het woord “gezellig” (en
varianten) voorkomt in het verslag en stuur
het naar het triumviraat

Astrid
Carolien

Iedereen

