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Verslag Kringvergadering Historia vzw 20 september 2008
(praesidiumweekend)
Aanwezig: Inge, Timmie, Lander, Maarten, Frederik, Karen, Ward, Leen, Rudi, Karolien, Goedele, Lies,
Alexander, Bart, Evi, Wouter, Anne, Laura, Gerwin, Leander, Ruben, Ward, Kenneth
Verontschuldigd: Gert, Jan, Jonas, Ruth, Sarah, Thomas, Tine, Sam

Welkom door de praeses
•

We gaan er een lap op geven dit jaar!

Opmerkingen vorig verslag: geen
Financiën:
•
•
•
•
•

•

Alexander heeft een begroting opgemaakt. Deze wordt zo snel mogelijk naar iedereen
doorgestuurd: gelieve ze na te kijken.
Op de AV van woensdag zal Babs de balans van vorig jaar opmaken
Zowat iedereen kan subsidies aanvragen bij LOKO: cultuur, PR, Hermes, zelfs doop! Gelieve
aan het eind van de maand de nodige info aan Alexander door te spelen
De faculteit zet een pot opzij voor cultuuractiviteiten van Historia
Meneer De Raaf heeft onze T‐shirts fout gedrukt! Resultaat: 2 T‐shirts voor de prijs van één,
zijnde ongeveer € 8.30. Wie een kiesweek‐T‐shirt heeft gekocht krijgt korting, ook wie
uiteindelijk niet in het praesidium is verzeild geraakt.
Aankoopnota’s: als je iets koopt voor Historia moet je het ticketje goed bijhouden en een
nota invullen.

Onderwijs:
•

•
•

•

Er is een hele rationalisatie aan de gang: onder andere centrale mailadressen voor de POC’s
en STB’s. In dit kader wordt ook de bachelorpaper aangepast en mogelijk omgewisseld met
de taak van het tweede jaar
Probleem betreffende buizen voor tweejaarlijkse vakken: in dit geval moet je a) met de prof
afspreken, b) 2 jaar wachten of c) een ander vak in de plaats volgen en dit regelen via de STB.
Vakken:
o Meijns gaat NIET weg!
o Er is een vervanger gevonden die Nederlandse Historische teksten geeft: Freek Van
De Velde.
o Historische Antropologie wordt misschien afgeschaft.
Master:
o Het ministerie zwijgt in alle talen over de tweejarige master; we verwachten meer
info in januari. Dit betekent dat de Manama’s voorlopig behouden blijven. Als de
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•

•

•
•
•

•
•

tweejarige master er komt, zullen de Manama’s verdwijnen.
o De afstudeerrichtingen worden afgeschaft: van nu af aan bestaat er enkel nog een
Master Oudheid en Oudheid tot heden.
o Het aantal afgestudeerden was iets te laag: het beoogde percentage van 75%
eerstezitters is bij lange na niet bereikt.
Bachelor:
o De hervorming staat nog in haar kinderschoenen omdat er nog geen duidelijkheid is
over de master. Momenteel lijkt een (soort van) terugkeer naar het oude
kandidatuur‐licentiaatstructuur de belangrijkste denkpiste. De keuzevakken in eerste
bachelor zouden afgeschaft worden, taalvakken zouden geïntegreerd worden in
onderzoeksmethoden van het tweede jaar.
Er komt een nieuw vak: Academisch Nederlands, zodat we eindelijk te weten krijgen hoe je
nu precies een paper moet schrijven. Dit vak kan echter niet verplicht worden. Aanvullend
zou er ook een cursus presentatietechnieken komen
Het vak Geschiedenis voor een breed publiek: Analyse van praktijken zal verschoven worden
naar de master.
De faculteit Letteren zal misschien zelf een vak Politieke geschiedenis van België aanbieden.
Er blijkt nogal wat interesse in minores met Taal‐ en Letterkunde of Taal‐ en Regiostudies. Er
wordt een ontwerp van prof. Goddeeris doorgegeven. De reacties zijn gemengd: er zijn nu al
veel studenten die na hun opleiding een verkorte bachelor volgen in die richtingen. Het is wel
oppassen geblazen dat er niet te veel afgeweken wordt van de historische insteek. Kenneth
vindt dat het ontwerp een smeltkroes is. Er wordt een voorstel geopperd om hierover een
debat te organiseren met studenten (& profs). Frederik gaat na of dit gerealiseerd kan
worden. Hij zal ook bij de betreffende studierichtingen eens polsen wat zij nu eigenlijk van dit
idee vinden.
Omwille van het systeem met leerkrediet zou het jaarsysteem min of meer ophouden te
bestaan. Plichtvakken moet men zien als een soort modeltraject.
Vertegenwoordiging Historia in commissies: als er maar één of twee afgevaardigde(n) nodig
is/zijn, zal/zullen dit Frederik (en Gerwin) zijn.
o Faculteitsraad: Frederik, Gerwin, Goedele en Stijn Vloeberghs of Bart Schroyen. Vecht
erom!
o POC: Frederik, Rudi, Goedele of Gerwin, Stijn en misschien Li’s Verheyden. We
zoeken nog meer volk!

Intermezzo: het haar van Lies geraakt niet gekamt en op de koop toe is haar kammeke kapot!
Onthaal:
•

•
•

Maandag zijn het infosessies: om 14u. in DV01.56 voor Bachelor en in het MSI voor de
masterstudenten. Gerwin zal daar speechen. Go Gerwin Go! Naast hem zullen hier nog
enkele praesidiumleden aanwezig zijn. Verzamelen @ Kever en de Naald om 13.15
Maandag is er ook de rondleiding voor eerstebachers. Begeleiders verzamelen om 17.30u
voor de centrale bieb. De fak geeft weer bonnekes!
Tot slot is het maandag ook bowling om 21u. Verzamelen aan de fak om 20.30u. Het eerste
spelletje wordt betaald door Historia.
Verslag
KV
Historia
vzw 21
09
2008

3

•

•
•

•

Do 25 september: 1e bachcocktailfeestje om 21u op de perma. Aankleding: zomers. Onthaal
en animatie verzorgen alle shifts behalve tussen 0u en 2u, wanneer Laura en Alexander het
eventjes overnemen.
Do 2 oktober: 3e bachcocktailfeestje. Aankleding nog nader te bepalen. Alexander en Ruben
nemen de twaalf‐tot‐tweeshift, onthaal en animatie de rest.
Do 9 oktober: peter en meteravond, verzamelen om 19:30u aan de centrale bieb. De
eerstebachers komen om 20u. In de lessen en op de KV zullen lijsten doorgegeven worden
voor kandidaat‐peters of ‐meters. Ook derdebachers worden hiervoor aangesproken.
Do 9 oktober: Historiafuif in het musicafé om 22u. Zie ook onder Animatie.

Intermezzo: Erwins lief is aangekomen en heeft mondvoorraad meegebracht. Bedankt Anaïs!
•
•
•
•

11 & 12 oktober: Eerstebachweekend; Babs & co koken. Plaatsen zijn beperkt!
Woe 15 oktober: schachtenverkoop. Bijgevolg:
Do 23 oktober: doop
Erasmusonthaal: Sarah is druk bezig! Er zal (hopelijk) een activiteit georganiseerd worden
voor Erasmussers en doorsneestudenten tesamen ter bevordering van de integratie.

Animatie:
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Préproclamatiefuif: dit jaar was veel beter dan het jaar ervoor, maar waar was de DJ ineens?
Volgende keer zal ze op woensdag doorgaan, zodat Werchter omzeild wordt.
De stempels zijn verdwenen en we zijn niet van zin om stempelkussens als stempel te
gebruiken! Houd de dief!
Dit jaar moet er meer reclame gemaakt worden voor Brood & Spelen! Het menu van tevoren
vastleggen is een goed idee: dan kan dat ook op de Bagatell verschijnen. B&S zal terug
doorgaan op woensdagmiddag. Shifts voor deze week worden nog besproken.
Wo 1 oktober: cantus @ Pavlov
Do 9 oktober: Fuif @ musicafé. Jantje is DJ. Babylon heeft diezelfde avond een lezing in ’t
STUK over redevoeringen en vraagt of wij daarvoor reclame willen maken. 200
letterenstudenten zouden tegen verlaagde prijs kunnen gaan. Stemming: 14 pro, 7 contra, 1
onthouding  we zullen er reclame voor maken. Gerwin gaat na of daar iets tegenover
staat.
Op de Letterenpraesidiumcantus staat nog geen datum. Historia stuurt uiteraard een
afvaardiging: Ruben, Kenneth, Timmie, Maarten, Karen, Ward, Rudi, Caro, Goedele, Lies, Bart
Wouter en Gerwin. Frederik, Leander, Alexander en Anne (?) willen tappen.
18 oktober (als ik mijn eigen geschrift nog kan lezen): LetterenTD @ musicafé. Shiftenlijst
komt eraan. Timmie verjaart dan!
13 november: LOKOmotion – Letteren zit samen met KLA in de albatros met ninetiesmuziek.
We hopen op een gastoptreden van Pat Krimson.
5 november: eerstebach‐ en praesidiumcantus @ Pavlov
3 december: TD @ albatros
15 december: cantus @ Pavlov. Leander verjaart dan!
Idee van Rik (wie is die man?): Together Apart‐TD (ism Mecenas voor de wijven). Concept:
aanvankelijk worden heren en dames gescheiden en krijgen ze elk passende (hitsige)
randactiviteiten. Rond halfeen, wanneer iedereen zo geil is als een otter, worden beide
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•
•

•

groepen op elkaar losgelaten. Rudi stelt een verdeling van de winst naargelang opkomst
voor. Na stemming (15 pro, 5 contra, 2 onthoudingen) werd beslist dat de animaatjes dit
concept verder uitwerken.
Jasper/ Thijs Jaspers wil shifts doen op fuiven. Merci Jasper!
8 tot 13 maart: Feestweek:
o LOKO wil die maandag een soort studentencarnaval doen, waarbij elke kring een
praalwagen zou verzorgen; aansluitend zou er een fuif komen. Dit betekent dus dat
we in de feestweek een dag kwijt zouden zijn. Het idee is echter niet populair bij
letterenkringen omdat het eerder een last dan een zege is. We gaan er vanuit dat we
die maandag gewoon ons ding kunnen doen, maar gaan niks superspectaculairs
plannen.
o Bovendien is er een plan om tijdens de feestweek een comedyavond te organiseren,
met Xander Derijcke en Thomas Smith, en aansluitend een fak‐thema‐avond. Dit is
wel vrij duur en zou enkel doorgaan als het LOKOding niet doorgaat.
De animaatjes kopen veel cocktailingrediënten aan (zie ook fak).

Cudi:
•

•
•
•
•

Dit jaar zal de cudi drie dagen per week open zijn, maar minder lang per dag. Openingsuren:
o Maandag 14u tot 17u
o Dinsdag 12u tot 15u
o Donderdag 9:30u tot 11:30u
Er wordt nog gezocht naar een goed werkend inventarissysteem (het huidige is turven)
De cudi heeft nu ook een eigen website, aangemaakt door Evi. De URL is
http://www.everyoneweb.com/Historiacudi.
Het contract met De Raaf is in orde. De mensen met een volmacht bij De Raaf zijn Gerwin,
Lies, Alexander, Leen, Goedele, Thomas, Ruth, Jonas, Kenneth, Anne en Laura.
Er bestaat een door studenten samengestelde samenvattingendatabase. Er zal een link daar
deze database op de Historiawebsite gezet worden.

Toneel:
•
•
•

Auditie: 3e of 4e week van het academiejaar, liefst dinsdag 7 oktober.
Welk stuk er gespeeld wordt staat nog niet vast.
Het ITF heeft nog geen opvoeringsdata doorgegeven en laat eigenlijk gewoon niks van zich
horen.

Fak:
•
•
•

•

Het fakweekend was leuk maar minder schraal dan vroeger.
Gerwin was NIET de secret puker
De derde week van het academiejaar zal er elke dag een kringongebonden tapperscursus
gegeven worden. Inschrijven is mogelijk aan de valven. Eventueel komt er nog een exclusieve
Historiatapcursus.
Enkele prijsherberekeningen:
o Chimay: € 1.70
o Hoegaarden: € 1
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

o Hoegaarden 33cl: € 1.2
o Smirnoff Ice: € 1.70
o Martini: € 1.50 (niet zeker)
*NIEUW* Vanaf dit jaar is er ook Tönissteiner citroen te verkrijgen.
De Chouffe is van het vat gehaald en vervangen door Rodenbach
Op 18 november bestaat de fak 40 jaar. Het verjaardagsfeest gaat door op maandag 10
november. Concept: per decennium aangepaste muziek spelen.
De week daarna is het mogelijk fakbarwissel
De kringenzuip valt dit jaar op 2 december
De fakfeestweek van 15 tot 20 februari
Historia haalde 9/10 op de permacontrole en 7/10 op de nissencontrole
Dinsdag 23 september vieren we Nieuwjaar, met een vat om middernacht. Lies tapt in de
praatkamer. Cocktailshakers aldaar zijn:
o 22‐24: Anne & Inge
o 24‐2: Ward & Goedele
o 2‐4: Laura & Evi
o 4‐einde: Gerwin & Lies
De fak betaalt tot €25 terug als je inkleding voor een thema‐avond koopt, maar enkel als je
een faktuur hebt. Bij deze ook een oproep om het zo sjiek mogelijk te maken dit jaar. Ook
tappers zouden altijd ingekleed moeten zijn.
De thema‐avonden voor dit jaar zijn Nieuwjaar, klassenstrijdavond (lees snobavond),
Vikingavond, snorrennamiddag, marginale avond, historische avond en Vietnamavond.
Themata die het niet gehaald hebben: communautaire avond, beken kleur, badmuts, dokter
& verpleegster, religieuze, dierlijke, ijsblokjes, disco fever, Ghost Busters, wansmakelijke (cf.
pudding), nazi night, ganstanight, Harry Pottenavond, flikken/in de fak met Tobback en tot
slot Wild Westavond.

Sport:
• De vergadering was niet echt vruchtbaar
• Idee: Fata Sportana vervangen door een studentenfietsfietsrace (2x fiets), die niet alleen een
race maar ook een hindernissenparcours en estafettedinges zal omvatten
• De disciplines waarin we meedoen met de Interfacultaire Beker staan nog niet vast: de eerste
week zullen briefjes uitgedeeld worden in de lessen.
• De 24‐urenloop gaat door op 21 en 22 oktober. Er is nog niets concreets afgesproken.
o Graag een andere standplaats dan vorig jaar. Stand van 6x6 meter in thema van 1001
nacht. Inkleding is welkom, vervoer naar Leuven kan geregeld worden
o Er zal hopelijk een speed team ingeschakeld worden
o Als versnapering zullen we loempia’s, crocqs, pannekoeken en (munt‐)thee verkopen
o Er zijn slechts twee vestjes per groep voor verantwoordelijken, als we er meer willen
moeten we er bijkopen maar die zijn duur  eventueel opteren voor T‐shirts
Cultuur:
• 5 november: Stellabezoek (moet nog geboekt worden)
• De Historiaquiz is in voorbereiding
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•

Uitstappen:
o Stripmuseum
o Tera cottaleger
o Brouwerij Moortgat (Duvel) in combinatie met het Fort van Breendonk (misschien
best in tweede semester), maar hier is nog niks concreets rond afgesproken
o In het tweede semester komt er ook een uitstap naar het buitenland

5 jaar Historia!
• In het tweede semester komt er een lustrumweek
• Als je ideeën hebt, mag/moet je die altijd mailen naar Annette!
Film:
•
•

Dit jaar zal de film in lokaal 00.28 vertoond worden i.p.v. 00.08 en dat is een goede zaak want
ze hebben daar zachtere zeteltjes!
De site is geüpdatet.

Reis: De longlist met bestemmingen is opgesteld, nu is het zaak de haalbaarheid uit te testen.
Hermes:
• Eerste deadline: de woensdag van de tweede week, zijnde 1 oktober
• De oplage in het eerste semester wordt opgekrikt naar 500 exemplaren (we hebben dit jaar
alweer meer eerste bachers dan vorig jaar). In het tweede semester wordt dit afgebouwd.
• Het Leuvens Universitair Koor en het Arenbergorkest zou graag reclame willen maken in
Hermes. Als we een blad over hebben kunnen we dat gebruiken als bladvulling.
• Dit jaar zal Hermes reclame maken voor het forum, omdat het daar inmiddels vol oud‐
studenten zit en er maar weinig nieuw bloed aangevoerd wordt.
LOKO:
• Raf liet zich opvallen op het LOKOweekend en het kon hem niks schelen
• Om de twee weken is het AV van LOKO, waarin wij 1 stem hebben.
• De specificaties van de doop moeten nog doorgegeven worden aan de studentenagent K.
Marginet.
• Ons Plan Sjarel (= een fakbarmoment voor praesidialeden) ligt nog niet vast, dat van LOKO
gaat door op 28 september
• De vrijwilligersnota komt nog
PR:
•
•

De plakafspraken zijn dezelfde als vorig jaar: kringaffiches mag je voor 1/3 overplakken,
andere (commerciële) helemaal.
Ruben Casteleyn had een idee om de Bagatell te vernieuwen en eventueel op een ander
moment te laten verschijnen, maar de reacties zijn overwegend negatief. Er komt eventueel
wel een elektronische versie via een mailinglist.

Website:
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•
•
•

We zijn op zoek naar een nieuwe domeinnaam, iets in de aard van www.kringhistoria.be of
.org. Leander onderzoekt de mogelijkheden.
De website moet geüpdatet worden.
Gerwin had een idee om een tooltje op de homepage te zetten dat telkens de eerstkomende
activiteit weergeeft. Dit kan voor het moment nog niet uitgevoerd worden, omdat de agenda
op de site niet in PHP is geschreven. Viavia kunnen we misschien wel iemand vinden die dat
eventjes voor ons kan doen.

Varia:
• Woensdag is het AV en aansluitend KV om 20u. Komen aan bod:
o Begroting, medewerkers en jaarrekening goedkeuren
o Wijziging van de statuten:
 Erelidkaarten zijn niet meer te koop. Er wordt een lijst opgesteld met mensen
die er een aangeboden krijgen (fakbeheer, monitoren, KOCO,…)
 De lidkaart ondergaat een naamswijziging en heet nu kringkaart (krika of
kaka)
 Algemene aanpassingen
 De statuten worden zijn doorgestuurd, gelieve ze na te lezen.
• Wie tien of meer shiften doet op Historiaevenementen wordt uitgenodigd op het etentje
• 30 september is het LOKOMotionvergadering
• Opkuis perma & nissen: we hanteren hetzelfde systeem als vorig jaar: een alfabetische lijst
(op voornaam), op vrijdag wordt dan telkens per twee de perma opgekuist. Hiervoor wordt
een checklist opgesteld. Belangrijk: drank & eten moeten zeker weg, Rentokil moet blijven
staan waar hij staat (en niet in de kast verstopt of zo). Deze week zal de perma opgekuist
worden na het cocktailfeestje. Gelieve ook gewoon je activiteiten PROPER achter te laten.
Babylon doet het halleke een heel jaar.
• Dankzij Liesbeth Claes hebben we een nieuwe zetel op de perma. Hoera!
• Er is ook een sjieke nieuwe tafel.
• Het schild hangt op, inclusief spotjes, en het is het mooiste van Letteren. Danku Kenneth!
• 30 september is het LOKOvergadering
• Badmuts van de week: KAREN! Drie hoeraatjes want ze verdient het!
• Sponsoring: via KOCO
• Dinsdag 31 maart is het marginale avond

Getekend,
Uw secretaris
Leander Van Reeth

Verslag
KV
Historia
vzw 21
09
2008

