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Aanwezigen:

● Tibo Caterin [Voorzitter]
● Nathan Steyaert [Bestuurder]
● Sara Lingier [Bestuurder]
● Maud Van Ginneken
● Jasper Pinket
● Norick De Vlamynck [Webverantwoordelijke]
● Thalita De Cuyper [GSR: Bestuurder Participatie]
● Mathijs van Noort [Vicevoorzitter]

0.0 Goedkeuring Agenda en vorige verslagen

Datum in verslag van 8/10
De Agenda en de vorige verslagen werden goedgekeurd

1.0 Doorstroom
● [Sara]

○ Sokol van OC BCBT was verhinderd. Er komt niet direct iemand anders van
de OC

● [Maud - BCBT]
○ Algemene frustraties over geen practica en online onderwijs.

■ frustratie over gebrek aan practica en achterlopen in vaardigheden
● [Norrick OC -Chemie]

○ 8/10 practica als essentieel - allemaal in week 12, intersemestriële of eerste 2
weken van 2de sem + lesvrije week

○ herroostering om practica in week 12 mogelijk te maken.
■ 3de bach zeer chaotisch; 2de bach OK, 1ste bach nog niks vernomen

○ [NAthan] OWR is geen fan van practica in lesvrije week. enkel als absoluut
nodig zou overheid geen groen licht geven voor practica op vroegere datum

● Wiskunde [Sara]
○ nog niet echt problemen daar geen practica
○ OC voorzitter Van Daele heeft een wekelijks overleg met de studenten. Dit

loopt vrij vlot.
○ WG Master wordt opgestart om master te hervormen om structuur te

herstellen
● FR

○ Geen noemenswaardige punten
○ 2 vervangingen van FR-stuvers

■ Michael Goedertier wordt vervangen door Sean Verschaeve
■ Aleksandra Stojek wordt vervangen door Arthur Deruytter

● Bibliotheekcommissie
○ nog geen mail ontvangen



○ abonnementen van tijdschriften zijn verlengd
● Kringen

○ [Maud] Chemica niks te melden. doing what we can

3.0 Gesprek met de decaan
-- kort doorlopen van verslag --
Verslag moet online gepost worden
mss nog filmpjes knippen/fabriceren uit de opnames om te verspreiden.
We willen dit nog eens doen, maar er zijn niet zoveel vragen ter beschikking

[Nathan] afwisselen met persoon die vragen stelt. Ufora meer gebruiken
[Tibo] opnieuw samenzitten (?)
[Mathijs] Week 10 en week 12 nog eens samenzitten.
[Norrick] 10: focus op practica die ev. terug zullen opstarten, week 12: focus op de examens.

2.0 StuWdieplanner
project opgestart om studieplanning te bevorderen.
Concept:Een studieplanner die de eerstejaarsstudenten meekrijgen samen met de
goodiebag die ze jaarlijks in het begin van het academiejaar krijgen.

-- overlopen layout zoals ze nu voorligt --
● Voorpagina
● Weekoverzicht met taken en ToDo lijstje
● Uitleg van StuW, GSR, Start to Talk, Monitoraat, studentenpsychologen

Budgetering
→ elk jaar ruwweg 500 nieuwe eerstejaars. met 500~600 stuks kunnen we ze dus in de
goodiebags steken
→ nog 1000 euro campagnemateriaal openstaan voor de rest van het jaar

● schrijfblok A4
○ geen cover (indien wel, +400 eur)
○ uitscheurbaar
○ goedkoopste 950 euro voor 500
○ 1.87 euro/stuk

● Schriftje
○ met cover
○ dubbel bedrukken
○ uitscheurbaar
○ 1165 euro voor 500

[Thalita] kunnen we geen eerste versie krijgen om te zien of er geen drukfouten is zitten?
[Tibo] Het bedrijf in kwestie geeft geen voordruk. Wel gaan de grafische ontwerpers van het
bedrijf er nog eens over met koper eens offerte is aangenomen, In real life op hun kantoor.



Distributie
via goodiebags en via monitoraat. Indien exemplaren over kunnen we nog via losse
initiatieven verspreiden.

[Jasper]
Sponsoring, hoe werkt dat precies?
[Tibo] De Gentse Studentenraad heeft een budget ter beschikking van de FSR. We kunnen
daarvoor een aanvraag indienen, die dan gestemd  moet worden door de Algemene
Vergadering van de Gentse Studentenraad.
[Jasper] In het begin van het jaar kregen we ook een blad om aan te duiden wanneer ze het
best kunnen studeren. Overlapt dit niet deels met dit blad?
[Tibo] Het is het monitoraat dat dit blad maakt en verdeelt, dus overlap zal geen probleem
zijn daar het door hun vermeden zal kunnen worden.
[Jasper] Is het budget van deze bladeren dan niet ter beschikking van dit project?
[Tibo] hier zitten we maandag met het monitoraat samen. Budget kan, maar zal niet per se
superveel zijn.
We kunnen ofwel 900 ofwel 300 aan GSR vragen.

[Maud] Toch wel enthousiast over het schrijfblok. Heeft dan wel geen cover maar scheelt wel
veel in prijs. Voorblad kan je eventueel verwerken in de planner
[Tibo] Zeker een optie.Cover is nuttig om de logo’s groter te hebben.
[Norrick] ipv 2 maal StuW logo 1 keer StuW en 1 keer ander.
[Thalita] Uit welk potje gaan jullie precies het budget halen?
[Tibo] Financieel startbudget van 1000 eur 300 sponsorbudget
[Thalita] Best eerste optie lijkt het schrijfblok. Zo moet het niet bij de GSR passeren.
[Jasper] Goodiebag: veel producten en stickers. niet zo super chic. Scheurblok is al redelijk
chic. {metafoor: in de bag zit een klein blikje Ice Tea, terwijl de StuWdieplanner de allure
heeft van een groot blikje IceTea.}
[Maud] Er bestaan 2  afzonderlijke goodiebags. Een kartonnen zak van Guido en 1 linnen
zak van de UGent
[Mathijs] Toch zeker in de UGent goodiebags. niet in de Guido goodiebag die meer rommel
bevat.
[Tibo] akkoord met de bedenkingen

Stemming (via raise hand)
{Nathan en Norrick stemmen namens StuW}

Het project werd unaniem goedgekeurd

Formele Sponsoraanvraag of schrijfblok zonder formele sponsoraanvraag?
4 stemmen voor schrijfblok. Unaniem goedgekeurd

4.0 Alternatief Wintermarkt

-- Overlopen alternatief concept van de decaan --



[Tibo] meningen?
[Tibo] Het ligt gevoelig voor vrijwilligers vanuit studentenpopulatie wegens zeer dicht bij de
examens, wat de kringen al aangaven.
[Sara] Kunnen enkel mensen in Gent deelnemen aan de tombola? Mensen buiten Gent
kunnen moeilijk een bezorging verwachten.
[Tibo] Het is de bedoeling afhaalmomenten in te richten. Ook zijn leveringen voorlopig nog
verboden in provincie Oost-Vlaanderen. Misschien na een examen even iets komen halen
zou kunnen.
[Tibo] Tombola lijkt niet echt interessant voor studenten. concept van lampjes is ook een
beetje afgekeken van de VLAK. Zij kregen geen toestemming om lampjes rond te brengen
[Thalita] afhaalmomenten zijn moeilijk in te richten.
[Tibo] hopelijk zullen proffen en assistenten de afhaalpunten bezetten
[Mathijs] is een digitale piste een mogelijk?
[Tibo] Misschien is de proffen verkoop iets wat online kan ingericht worden. Online DJ?
[Tibo] Ook horen bij de verenigingen hoe zij er tegenover staan.

5.0 Varia
● [Sara] Na de vorige vergadering zei Jasper dat er redelijk wat problemen zijn met

Centauro. Ze heeft contact opgenomen met Bart De Vreese, die volledig uit de lucht
viel. Naam van Jasper is doorgegeven voor precies probleem. Ze hebben gezocht
wat het probleem is, maar nog niks gevonden. Het lijkt ook geen hoge prioriteit te
hebben. Centauro is nochtans de officiële agenda.

○ [Norrick] Ufora is ook niet altijd volledig. ook hanteren proffen soms een eigen
doc/pdf en vullen het niet in op de Ufora-agenda.

○ [Tibo] initieel via OC. Ik kan misschien proberen om het decaan aan te
kaarten.

○ [Jasper] Veel studenten weten dat Centauro een probleem is, maar geven er
niet zoveel om. Ufora klopt doorgaans wel, maar toch zijn er bijna dagelijks
studenten die vragen welke les we vandaag hebben.

○ [Tibo] ipv opnieuw bij Bart De Vreese aan te kloppen gelijk naar de faculteit te
gaan.

○ [Jasper] ook naar volgend jaar meenemen om dan wél het systeem op orde
hebben

○ [Norrick] bevraging doen
○ [Tibo] Centauro moet in orde zijn daar die het officiële kanaal is.
○ [Jasper] er blijft veel verwarring

● [Jasper] Gemerkt dat er veel mensen merken dat veel proffen zich niet houden aan
de 60min van de les.

○ [Tibo] sommige proffen starten ook lessen op andere uren en lassen op
andere momenten pauze in.

○ [Sara] Het is duidelijk gecommuniceerd vanuit het OC. Daar moeten dus ook
best de eerste problemen opgelost worden.

○ [Nathan] Het lessenrooster van het begin van het jaar moet gevolgd worden.



○ [Tibo] Ook in ev. nieuwe roosters moet het een uur les blijven als het
momenteel effectief een uur les de regel is. Nog benadrukken bij de decaan
dat aan het lessenrooster moet gehouden worden.

○ [Jasper] Zeker decaan sturen om duidelijkheid te krijgen
○ [Tibo] ik ga decaan sturen

[Tibo] Bedanking van de aanwezigen

[Jasper] Zijn de meeste lessen wel haalbaar? Slides die ver over de tijd gaan en oefeningen
die ~gemaakt moeten worden~ op feestdagen. Ingesproken PP duren langer, soms (veel)
langer dan  het voorziene lesmoment.
[Tibo] Er volgen nog OWE’s na het einde van het semester. Ga checken of ook nu alle
vakken geëvalueerd gaan worden.
[Jasper] Nog eens contact opnemen met jaarverantwoordelijke/OC- vertegenwoordiger en
Bart De Vreese
[Tibo] Mss best steeds via de studentenvertegenwoordigers gaan om niet als ‘zaag’ over te
komen.


