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Verslag kringvergadering Historia vzw 24 september 2008
Aanwezig: Inge, Timmie, Lander, Maarten, Frederik, Karen, Ward L., Leen, Rudi, Karolien, Goedele,
Lies, Alexander, Bart, Evi, Wouter, Laura, Gerwin, Leander, Ruben, Ward D., Gert, Jan, Jonas, Ruth,
Sarah, Thomas, Tine, Sam, Kenneth, Annette
Verontschuldigd: Anne

Welkom door de praeses

Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenneth was aanwezig!
Enkele schijffoutjes en één passage die geschrapt moet worden;
Martini in de fak kost € 1,50 en niet € 1,20;
We hadden 7/10 op de nissencontrole in plaats van 5/10;
De shifts op de cocktailfeestjes die niet door animatie en onthaal ingevuld worden, duren
slechts van middernacht tot 2u;
De vervanger van prof. Verbeke heet Freek en niet Freed (from Desire);
De LetterenTD gaat op 16 oktober door en niet op 18 oktober (ik kan mijn eigen geschrift dus
niet lezen);
De cantus van 1 oktober werd niet vermeld;
Het studentencarnaval tijdens de feestweek zou op maandag vallen, en het praesidium
neemt aan dat onze maandagavond vrij is, al gaan we dan niks superfenomenaals plannen
De lolbroek van dienst heet Xander en niet Sander Derijcke
Het doopformulier moet afgegeven worden aan de studentenagent
30 september: LOKOmotionvergadering.
Paginanummers alstublieft.

Animatie:
•
•
•

•

De lijst voor de cantus hangt uit, er zijn 65 plaatsen beschikbaar. Tappers en dragers van
dienst zijn Laura, Alexander, Leander en misschien Anne.
De Pavlov is gereserveerd en betaald voor de cantussen van 5 november en 15 december.
Over het kerstfeestje moet nog vergaderd worden. Wat de awards betreft werd algemene
goedkeuring gegeven aan het plan om de award ‘Beste Sylvie’ af te schaffen. De vervanging
door ‘Beste Kenneth’ werd algemeen afgeschoten, verbrand en door de Brood‐en‐
Spelenspaghetti gedraaid (cf. infra)
Brood en spelen:
o 1 oktober: Karen & Annette koken spaghetti en voorzien een vegetarische portie;
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o De animaatjes zijn van zin ooit eens een themabroodenspelennamiddag te houden
en dachten hierbij aan South Park.
•

•

LOKOmotion:
o 30 september, 19u is het vergadering
o Op de KOCOvergadering van dinsdag kwam uit de bus dat Pat Krimson zou draaien
tussen twaalf en twee. De rest wordt opgevuld met studentendeejays.
De achterban (in casu Sam Voeten) staat achter het Together Apartplan  de animaatjes
gaan ervoor!

Cudi:
•
•

•
•
•

•

Acco heeft maar 2 van de 6 boeken geleverd, de rest komt normaal gezien nog deze week
aan.
Doordat prof. Vos de uren van zijn colleges heeft veranderd zien de cudi’s zich genoodzaakt
hun openingsuren op donderdag aan te passen. Bovendien is de cudi deze week uitzonderlijk
op donderdag gesloten.
Graag een link naar de cudisite en de nieuwe openingsuren op de Bagatell, dat zou lief zijn.
Volgende week zullen de cudiertjes langsgaan bij een plichtvak van eerste bach.
De Putzgeratlas is goedkoper bij boekhandel Peeters, maar daar valt niks aan te veranderen
want we kunnen maximum 18% korting geven t.o.v. de prijs van Acco als we niet in ons eigen
vel willen snijden.
Over Nederlandse historische teksten weten we nog niks, dit wordt nagegaan.

Cultuur: het programma voor dit semester is samengesteld!
•

•
•
•
•
•

Di 7 oktober, 11u: uitstap naar het stripmuseum. Om 17u zijn we zeker terug want dan
moeten de Cultuurtjes gaan helpen op de openingsavond van het NKV. De affiche wordt aan
PR overhandigd, de inschrijvingslijst zal aan de valven worden bevestigd.
Ma 3 november: Boekenbeurs. Het interfereren met het Stellabezoek (5 nov.) is slechts een
klein probleem omdat het hoogstwaarschijnlijk een ander publiek aanspreekt.
Wo 5 november: Stellabezoek
Rond 19 november: Quiz. Gerwin legt een lokaal vast, liefst de Parthenonzaal.
Ongeveer 3 weken voor de blok: jenevertocht naar Scherpenheuvel om een kaarsje te
branden voor de examens (de datum schept nog enige moeilijkheden).
2e semester: toneel ‘De Geruchten’; er wordt uitgekeken naar een geschikte opera.

Nederlands Klassiek Verbond: hoort eigenlijk bij cultuur, maar de proffen wilden graag enige
continuïteit. Annette zal zich hier dus nog een jaartje mee bezighouden.
•

“Het Nederlands Klassiek Verbond is de grootste vereniging in het Nederlandse taalgebied,
die zich toelegt op de verspreiding van de kennis van de antieke cultuur en haar erfenis
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•
•

•

onder een breed publiek van geïnteresseerden.”1
7 oktober: openingslezing & receptie: ‘De Late Oudheid’ door Willy Evenepoel, 20u @ MSI
00.28 (met zachtere zeteltjes!). De Cultuurtjes helpen op de avond zelf.
Een zaterdag in de buurt van 1 december: themadag omtrent de 2e eeuw na Christus. Men
zoekt nog enkele vrijwilligers van Historia, die gratis eten krijgen. Dit wordt op een later
tijdstip nog wel eens gevraagd.
Er volgen nog 5 lezingen doorheen het jaar waar Historia telkens posters voor ophangt. We
krijgen daarvoor ongeveer € 50 van het NKV.

Lustrum:
•

•
•

•
•

•

Historia vzw bestaat in 2009 5 jaar en in 2010 bestaat de Historische Kring 75 jaar. Feestje!
We zoeken nog mensen om mee activiteiten te organiseren. Voor het vijfjarig jubileum zal
dat eerder bescheiden zijn, voor 75 jaar Hist. Kring gaan we eens goed loos gaan:
N.a.v. het vijfjarig bestaan van Historia vzw zou er een debat georganiseerd worden.
N.a.v. 75 jaar Historische Kring krijgen we de volledige medewerking, toestemming en
morele plicht van de archivaris van de CBIB om een tentoonstelling te organiseren (in de
CBIB), inclusief een academische zitting en publicatie, dit in samenwerking met proffen,
bib,…
Annette schrijft Frederiks thesis!
Voor 2010 is dat dus een hoop werk. Verijwilligers zijn Gerwin, Goedele, Alexander, Lies,
Rudi, Maarten, Laura, Frederik, Bart. Ook vrijwilligers buiten het praesidium zullen hierbij
betrokken worden. Eerste vergadermoment: donderdadg 25 sept. Om 13u @ fak.
Voor dit hele gedoe krijgen we ongeveer € 500 subsidies van Letteren (waarvan de helft van
de Subfaculteit Geschiedenis).

Fak:
•

•
•
•
•
•
•
•

1

De communautaire avond gaat niet door (zoals beslist op de vorige KV), maar de Vlaamse
avond (waarvoor hij een alternatief was – Die van COMAC zijn GEEN weners!) is wel een
soort traditie  er zal dus toch iets komen in die aard, al het gelobby van niet nader
bepaalde drukkingsgroepen ten spijt.
Koude Oorlog/Vietnamavond: 28 oktober
Snorrennamiddag: 26 november.
Vikingavond: 9 december (want op 8 dec. is het offerfeest)
Historische avond: 10 maart (tijdens de feestweek)
Marginale avond: 31 maart
Klassenstrijdavond: (vijgen) na Pasen
De schilden die zo mooi in de fak ophangen en waarvan dat van Historia het mooiste is,
hangen daar nogal te lonken naar leners voor onbepaalde duur. Of u allemaal mede een
oogje in het zeil wilt houden, alstublieft.

SELTER, B., NKV Vlaanderen – Algemeen, http://www.flwi.ugent.be/NKV/NKVVlaanderen/NKV_algemeen.htm
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Financiën:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Gelieve goed na te denken als je geld uitgeeft: wat koop je, prijzen vergelijken,…
Gelieve ook bij elke activiteit de kas zeer goed in het oog te houden.
De voorschotten van het Praesidiumweekend zijn terugbetaald aan Wouter en Lies. Een
totaalbalans volgt nog.
ToneelT‐shirts: enkel Laura en Leander hebben al betaald.
De cantussen zijn voorgeschoten.
In de zwarte kas, rechts, tweede schap staat de aankoopnotabox: hier steek je al je
aankoopnota’s ingevuld en beniet met de betreffende rekening in. Wanneer je het geld hebt
teruggekregen moet je de juiste aankoopnota ook nog eens ondertekenen.
Voor Nieuwjaar (23 sept.) werd er voor € 366,01 + € 35 ingrediënten aangekocht die ook nog
moeten dienen voor andere cocktailfeestjes. We hadden een totaal van € 279,04 aan
inkomsten, met dank aan de gulle schenker van die vier cent.
Brood en Spelen: we hadden € 0,52 winst, maar er is nog veel kaas en hesp over, die morgen
crocqsgewijs zal verdeeld worden op het cocktailfeestje.
Er zijn al 114 krika’s verkocht, wat ons al € 912 heeft opgeleverd.
Bij de nieuwe T‐shirts zal de opdruk aan de voorkant hoger en meer naar het midden zijn.
Er werden nietjes en zwarte viltstiften aangekocht.
De H‐stempel daarentegen moet nog aangekocht worden.
Historia vzw zal de wijn voor de lezing van het NKV voorschieten.

Film:
•
•

Volgende week zal het met Engelse ondertitels of zonder zijn, omdat de film slechts via
import beschikbaar is.
7 oktober zal het uitzonderlijk niet in MSI 00.28 doorgaan.

Hermes:
•
•

Zal van nu af aan opnieuw op de site verschijnen als PDF‐bestand. Hij zal ook op de
homepage en op de Bagatell aangekondigd worden.
Wacht nog op foto’s, die zo snel mogelijk op de site zullen verschijnen.

LOKO:
•

Er is nog geen verslag van de vergadering
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•

Volgende AV: 3 oktober

Onderwijs:
•
•
•
•
•

Er zijn nog geen vergaderingen geweest en er zijn dus ook nog geen updates betreffende de
minores.
Frederik heeft het idee opgevat om een ‘Leerkrediet voor Dummies’ te organiseren, want
anders komt daar een klassenstrijd van.
Maandag is het POC
De waarnemer voor de KULAK is Ward Dendievel
Mastervertegenwoordiger voor de Onderwijsraad: Annette wil dit wel doen, als het niet te
vroeg op de dag is.

Onthaal:
•
•
•
•
•
•

Er was veel volk op de rondleiding en op de bowlinig, met felicitaties van het monitoraat. Ze
blijven ook plakken in de fak, hoezee!
Donderdag om 21u cocktailfeestje voor 1e bach, met crocs. Animaatjes komen iets vroeger
voor de voorbereiding.
Doopcomité: Ward Lambrechts, Kenneth, Conny, Lies, Karen.
Op volgende KV gaat er een lijst rond voor de peter‐en‐meteravond.
Donderdag 2 oktober: cocktailfeestje 3e bach – affiche aub!
Erasmus:
o Er worden in oktober en november infosessies georganiseerd (waarvoor graag
reclame in Hermes), ex‐Erasmussers worden uitgenodigd om te komen spreken.
o Morgen veragdering.
o Kan er een ‘internationale bladzijde’ komen in Hermes?
o Het International Office wil iets (debat?) rond Amerikaanse presidentsverkiezingen
organiseren. Blijkt dat vele Amerikaanse Erasmussers Geschiedenisstudenten zijn.
Volgende maandag is het hierover een vergadering.
o Eén filmavond met een film op maat van Erasmussers? Wordt besproken met film.

PR:
•
•
•

Heeft eigenlijk nog niks gedaan, maar er komt weldra een supersonische agenda.
Brood en Spelen zal afgeroepen worden tijdens de les
Ruben Casteleyn vindt het lettertype van de Bagatell verouderd.

Reis:
•

Heeft stilgezeten.
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•

Volgende week kiezen we uit twee bestemmingen

Sport:
•

•

24‐urenloop: onze stand word een warme tent met zetels, tapijt, verwarming,… Voor het
speed team wordt vanaf volgende week looptraining georganiseerd: dinsdag om 10u,
woensdag om 18u en donderdag om 14u. Afspraak onder de fitnesszaal aan ’t sportkot.
IFB: we zijn ingeschreven voor zaalvoetbal heren en dames, veldvoetbal heren, volleybal
dames, rugby en tot slot basket heren. Volgende week komt de folder, er wordt nog
uitgekeken naar (Wibra‐)shirts met opdruk.

Toneel:
•
•

Er wilen twee pedagogiemeisjes meedoen met Historiatoneel. Ze mogen meedoen aan de
auditie, maar Historianen krijgen voorrang.
Auditie op 7 oktober om 20u

Website:
•
•

Er is nog geen vooruitgang betreffende de nieuwe domeinnaam en de overschakeling naar
PHP voor de agenda.
De categorie ‘vrije medewerkers’ is nogal dubieus en wordt afgeschaft. De twee echte vrije
medewerkers (Annette en Korneel) krijgen een eigen plaatsje in de lijst.

Varia:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

We kregen de vraag van professor Verberckmoes of we willen helpen op de alumnidag,
zijnde 2 november, en of we daar een presentatietje willen geven. Annette, Karen, Maarten,
Goedele, Ward Dendievel en Lies willen zich hiervoor engageren.
In ruil voor onze reclame voor de Babylonlezing op 9 oktober maken zij reclame voor onze
Lustrumviering.
Iedereen krijgt nog het wachtwoord voor het e‐mailadres dat bij zijn of haar functie hoort
toegestuurd.
De opkuis van de perma gebeurd deze week na het cocktailfeestje. De nissen worden vrijdag
gedaan door Leen en Lies. Vanaf volgende week hanteren we de lijst zoals beschreven in het
verslag van de vorige KV (21 september).
Karen doet een feestje op 3 oktober in de fak!
Zodra er een nieuwe stempel is, worden de krika’s nog bestempeld.
Evi’s gesigneerde foto van Bart Kaëll wordt ingekaderd op de perma gehangen.
Badmuts van de week: Simon (1e bach) die met zijn bowlingschoenen aan uit de bowlingtent
is vertrokken. Bravo!
De jenever moet op.
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