6 MEI 2020 /// 13U30-20U

13 DIGITALE VORMINGEN VIA ZOOM

programma

Bedankt voor je interesse in
ons jaarlijkse studentencongres!
Hieronder vind je een chronologisch
overzicht van alle vormingen, op
welk moment ze plaatsvinden en
wie ze verzorgt.
De -sessies verwijzen naar
vormingen die erop gericht zijn je
soft skills te verbeteren.
De -geven praktische informatie
mee die jou als lid van een
studentenvereniging goed van pas
kunnen komen.
De -sessies ten slotte
zijn specifiek bedoeld voor
studentenvertegenwoordigers.
(maar natuurlijk is iedereen welkom!)

OVERZICHT PROGRAMMA
 MENTAAL WELBEVINDEN BIJ STUDENTEN
13u30-14u30 – Tine Claes & Karine Van Tricht (Mindmates)

 BELASTINGEN EN JURIDISCHE OMKADERING VAN VZW’S
15u-15u30 – Annette Philips (SBB Accountants)

 REGELGEVING DOOP EN EVENEMENTEN
16u-17u – Studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe

 HOE EEN SUCCESVOLLE JOBBEURS ORGANISEREN?
16u-17u – Daphne Certyn (praeses VTK)

 BEDRIJVENRELATIES EN SPONSORING
16u-17u – Han Mertens (Mandataris Bedrijvenrelaties LOKO)

 SOCIALE MEDIA VOOR STUDENTENVERENIGINGEN
16u-17u – Bastiaan De Groote (Mandataris Communicatie LOKO)

 VERBALE COMMUNICATIE EN MOEILIJKE GESPREKKEN
17u-18u – Margot Van den Broeck (Ondervoorzitter LOKO)

 PERSRELATIES EN CRISISCOMMUNICATIE
17u-18u – Lana Van den Heuvel (Voorzitter LOKO)

 STUDENTENVERTEGENWOORDIGING AAN DE KU LEUVEN
17u-18u – Lotte Delemarre (Voorzitter Stura)

 ERKENNING EN SUBSIDIES BIJ LOKO
18u-19u – Thibaut Winters (Algemeen Beheerder LOKO)

 GDPR
18u-19u – Charlotte Vandemoortele

 EHBO
18u-20u – Kristof Muylaert

 INLEIDING TOT DE LOKO-AV
19u-20u – Lana Van den Heuvel (LOKO)
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SOFT SKILLS
MENTAAL WELBEVINDEN BIJ STUDENTEN
13U30-14U30 – TINE CLAES & KARINE VAN TRICHT (MINDMATES)
Onderzoek heeft aangetoond dat heel wat studenten kampen met eenzaamheid of
zich ongelukkig voelen. Jammer genoeg is dat niet altijd merkbaar: zelfs mensen die
niet alleen zijn, kunnen zich eenzaam voelen of niet goed in hun vel zitten. Hier krijg
je enkele handvaten aangereikt die je kunnen helpen bij het decteren van en omgaan
met medestudenten die het moeilijk hebben. Hoe ga je best een gesprek aan over hun
emotionele problemen? Hoe en naar welke zorginstanties verwijs je hen best door?
Mindmates legt het je graag uit tijdens deze korte workshop.

VERBALE COMMUNICATIE EN
MOEILIJKE GESPREKKEN
17U-18U – MARGOT VAN DEN BROECK (ONDERVOORZITTER LOKO)
In iedere organisatie duikt er vroeg of laat wel eens een conflict op of moeten er
moeilijke gesprekken gevoerd worden. Deze vorming biedt enkele handvaten die je
helpen om conflicten binnen je vereniging te vermijden en die je leren waar je op moet
letten wanneer je zulke moeilijke gesprekken voert.

PERSRELATIES EN CRISISCOMMUNICATIE
17U-18U – LANA VAN DEN HEUVEL (VOORZITTER LOKO)
Hoe ga je met media om? Welke rechten heb je (niet)? Voor welke valkuilen pas je best
op als je met de pers communiceert? Studentenactiviteiten en beslissingen van hoger
onderwijsinstellingen halen zo nu en dan de media en op zulke momenten wordt ook
de mening van studentenvertegenwoordigers gevraagd. In deze vorming leer je welke
houding je best aanneemt, wanneer je je standpunt voor de pers uit de doeken doet.

EHBO
18U-20U – KRISTOF MUYLAERT
EHBO-vormingen zijn niet enkel interessant voor leden van verenigingen die geregeld
evenementen organiseren; iedere student heeft er baat bij deze cursus één keer per jaar
te volgen en zijn/haar kennis over EHBO op te frissen. Deze sessie is dan ook een vaste
waarde in het LOKO-aanbod en wordt voor het eerst in digitale vorm georganiseerd.
Benieuwd hoe dat er aan toe zal gaan? Schrijf je dan zeker in!
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PRAKTISCHE INFO VOOR
STUDENTENVERENINGENGEN
BELASTINGEN EN JURIDISCHE
OMKADERING VAN VZW’S
15U-15U30 – ANNETTE PHILIPS (SBB ACCOUNTANTS)
Zetel je in het bestuur van je vereniging, of ben je gewoon geïnteresseerd in de
structuur en verplichtingen van vzw’s? Tijdens deze snelcursus leer je alles wat je moet
weten over het juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging.
Schrijf je zeker in als je meer wilt bijleren over onder andere de verschillen tussen een
feitelijke vereniging en een vzw, bestuurdersaansprakelijkheid, begrotingsbeleid en
boekhoudkundige verplichtingen.

REGELGEVING DOOP EN EVENEMENTEN
16U-17U – STUDENTENINSPECTEUR GIL VANOMMESLAEGHE
Als studentenvereniging organiseer je tijdens je werkingsjaar wellicht een doop en een
heleboel (fak)feestjes, TD’s, cantussen, eetverkopen… Het is belangrijk dat je op de hoogte
bent van de regels rond dergelijke events en dat je weet dat je ze tijdig moet doorgeven
via de activiteitenkalender. Tijdens deze infosessie geeft de studenteninspecteur je
de belangrijkste regels mee, die je steeds in je achterhoofd moet houden om er een
spetterend jaar van te maken.

BEDRIJVENRELATIES EN SPONSORING
16U-17U – HAN MERTENS (MANDATARIS BEDRIJVENRELATIES LOKO)
Aangezien we bij LOKO jaarlijks een heleboel grote events organiseren, is het belang
van goede bedrijvenrelaties voor ons niet te onderschatten. Misschien heeft jouw
organisatie ook wel baat bij enige vorm van sponsoring? Onze ervaring met de zoektocht
naar de juiste sponsors en het onderhouden van goede relaties met die sponsors wordt
hier gebundeld in een sessie waarin je leert welke type sponsors er zijn, hoe je best
contacten legt en hoe je een sponsordossier en -contract opstelt.
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SOCIALE MEDIA VOOR
STUDENTENVERENIGINGEN
16U-17U – BASTIAAN DE GROOTE
(MANDATARIS COMMUNICATIE LOKO)
Verzorg jij de communicatie van je vereniging en wil je graag enkele handige tips en
tricks die je kunnen helpen bij het vergroten van je bereik? Ben je een creatieve geest,
maar heb je weinig kaas gegeten van de algoritmen die er achter sociale media-kanalen
schuilgaan of van het opstellen van een social media-plan? Ontdek hier de do’s en
don’ts per kanaal en kom te weten waar je bij het maken van content rekening mee
moet houden.

ERKENNING EN SUBSIDIES BIJ LOKO
18U-19U – THIBAUT WINTERS (ALGEMEEN BEHEERDER LOKO)
In deze sessie kom je te weten welke voordelen de erkenning van je organisatie
bij LOKO met zich meebrengt en hoe je zo’n erkenning kan verkrijgen. Één van de
voordelen die hieraan vasthangen, is dat je vereniging kan genieten van verschillende
subsidies. We geven je graag een overzicht mee en staan stil bij de verschillen tussen
werkingssubsidies, projectsubsidies en vzw-subsidies en hoe je deze kan aanvragen.

GDPR
18U-19U – CHARLOTTE VANDEMOORTELE
Twee jaar geleden veranderde de wetgeving rond databescherming en privacy. Ben je
nog steeds niet helemaal op de hoogte van wat er sindsdien anders moet? Twijfel je
over wat wel en niet mag en wil je zeker zijn dat alles in orde is voor jouw organisatie?
Dan is deze infosessie zeker iets voor jou!
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VORMINGEN VOOR
STUDENTENVERTEGENWOORDIGIERS
HOE EEN SUCCESVOLLE
JOBBEURS ORGANISEREN?
16U-17U – DAPHNE CERTYN (PRAESES VTK)
Misschien ben je lid van een kleine kring die zich nog maar recentelijk is gaan interesseren in de
organisatie van een jobbeurs. Of misschien ben je lid van een vereniging die hier al verschillende
jaren ervaring mee heeft, maar wil je je kennis over de do’s en don’ts opfrissen en (wie weet?)
enkele vernieuwende inzichten opdoen. Daphne heeft reeds meegewerkt aan verschillende
edities van de VTK Jobfair en legt jullie graag uit waar je zeker rekening mee moet houden bij de
organisatie van jouw jobbeurs.

STUDENTENVERTEGENWOORDIGING
AAN DE KU LEUVEN
17U-18U – LOTTE DELEMARRE (VOORZITTER STURA)
Hoe steekt je faculteit nu eigenlijk precies in elkaar? Met welke raden, besturen en commissies
moet je rekening houden als je aan vertegenwoordiging wilt doen binnen je onderwijsinstelling?
Klop je met je vraag of probleem best aan bij LOKO, of moet je bij Stura zijn? Onze
collega’s van de Studentenraad KU Leuven leggen het je graag uit in deze infosessie over
studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven.

INLEIDING TOT DE LOKO-AV
19U-20U – LANA VAN DEN HEUVEL (VOORZITTER LOKO)
Ben je nieuw binnen je praesidium en wil je weten op welke manier jij een verschil kan maken voor
je medestudenten? Duik samen met ons in de geschiedenis van studentenvertegenwoordiging
en leer via welk getrapt systeem studenten vandaag hun stem laten horen. We ontrafelen de
structuur van LOKO en leren je rond welke pijlers en thema’s er wordt gewerkt.
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