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Verslag kringvergadering Historia vzw 29 september 2008
Aanwezig: Timmie Van Diepen, Maarten Deboosere, Karen De Windt, Ward Lambrecht, Leen Jannes,
Ruben Mannaerts, Karolien Hantson, Goedele Mafrans, Lies Vandepaer, Alexander Noë, Bart
Schroyen, Evi Winand, Wouter Wolfs, Laura Deferm, Gerwin De Roy, Ruben Donvil, Gert Pardon,
Jonas Bervoets, Ruth Heylen, Sarah Stroobants, Thomas Devriendt, Tine Limet, Sam Vandevorst,
Kenneth Van Bogget, Anne Foqué en Annette Hoeijmans.
Verontschuldigd: Inge Schroijen, Ward Dendievel, Jan Vandeburie, Lander Schoonbaert, Leander Van
Reeth, Frederik Maertens.
Leuven, 21h06
Opmerkingen vorig kringverslag (24/10):
•
•
•
•
•
•

Er zijn 65 plaatsen voor de cantus, niet 75.
Wouter Geris zal geen doopmeester kunnen zijn. Hij kan niet aanwezig zijn.
Er staan een aantal spelfouten, maar Kenneth wil er niet over vallen. Indien woorden in het
rood onderlijnd staan, dan zou zeker gecheckt moeten worden op de spelling.
Cursusdienst: ivm Putzgeratlas: we kunnen wel onder de 18% gaan, maar dan snijden we in
ons eigen vel.
Onderwijs: Annette zit in de Faculteitsraad, niet in de POC.
Het goedgekeurde verslag dient te worden ondertekend.

Animatie:
•
•
•

•

•
•
•

•

Deze week komen de animatieverantwoordelijken samen om de komende activiteiten zoals
Animatiethemamiddagen, Brood & Spelen, Kerstetentje, Together Apartfuif.
Kerstetentje: Wie zal koken? Men is niet zeker of Babs en/of Conny kokkin willen zijn. De
animatieverantwoordelijken zullen het hen vragen.
Cantus 01/10: de lijst staat bomvol. Medewerkers: Sarah, Laura, Alexander en Leander. Anne
kan toch niet tappen. Annette wil gerust Leander vervangen, indien hij tegen woensdag nog
steeds ziek zou zijn. Gelieve haar tijdig te waarschuwen indien dit het geval is.
Brood & Spelen: nu woensdag (01/10): alles is in orde. De inkopen zijn gedaan. Praktisch:
voor een vergiet en een emmer zal gezorgd worden. De vuurtjes van Sylvie staan er nog.
Shifts: 14‐16: Frederik en Sarah, 16‐18 & opkuis: Laura en Evi
Brood & Spelen: volgende week woensdag (08/10): Hotdogs op het menu. Shiften voor derde
bachcocktailfeest: zie vorige KV
Openingsfuif 9/10 @ MusiCafé: Gerwin zal de shiftenverdeling doorsturen.
Feestweek: idee: stand‐up comedy. Aan de ene kant is er Xander De Rycke en Thomas Smith
(2x’30/ €640); aan de andere kant een try‐out van Bart Cannaerts (‘60/€450). Hierop volgde
een stemming over Bart Cannaerts (voor: 17, tegen: 1 en onthouding: 7). Gerwin zal bellen
en vragen hoe alles geregeld wordt ivm Sabam en inkom. De Parthenonzaal (MSI 03.18) zal
hiervoor vastgelegd worden.
Discussie: Preparee (improvisatietheater) vragen of niet als opwarmer (’30/€50)?
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•

Maarten stelt voor om een creatieve wedstrijd/humorwedstrijd te houden als opwarmer.
Eventueel kan Preparee hieraan meedoen (gratis, cf. vrij podium tijdens kiesweek). Dit idee
wordt goed ontvangen, al wordt opgemerkt dat een goede reclamecampagne noodzakelijk is
om de boodschap te verspreiden.

Cudi:
•
•

•

•
•

Vandaag heeft de cursusdienst goed geboerd. Er zijn veel cursussen en kringkaarten
verkocht. Al heeft de inventaris gefaald op een druk moment.
Verwacht:
o Het handboek van Interculturele Contacten
o Het handboek van het werkcollege cultuurgeschiedenis (Verberckmoes) zijn nog niet
binnen. Beiden worden tegen volgende week verwacht.
Binnen:
o Handboeken: 2 ALO–handboeken;
o Cursussen: Kerkelijke instellingen (Gevers), Receptiegeschiedenis Oudheid (Van
Houdt); Sociale en politieke identiteiten (Vos) is bijbesteld en reeds te koop.
De nieuwe codices zijn gearriveerd; prijs lid: €10, prijs niet‐lid: €11.
Morgenmiddag zijn ook de (goede) T‐shirts klaar en te koop bij de cursusdienst. De prijs
wordt nog bepaald.

Cultuur:
•
•
•
•

Alles verloopt goed. De affiches hangen op. De inschrijvingslijst voor het Stripmuseum
hangen uit (reeds 2 inschrijvingen).
Het Stellabezoek is gereserveerd (5/11 om 14h30).
Quiz: 19 november. De Parthenonzaal (MSI 03.18) is aangevraagd. Momenteel is het wachten
op bevestiging.
Nederlands Klassiek Verbond:
o Annette gaat woensdag of donderdag inkopen doen voor de receptie na de lezing op
dinsdag 07/10. Alexander geeft haar de bankkaart van Historia mee. Nadien stort het
NKV het uitgegeven bedrag terug.

Fak:
•
•
•
•
•
•

Het is witte week in de Fak; Hoegaarden kost €0,80; Verboden Vrucht en Hoegaarden Grand
Cru elk aan €1,50.
Opmerking: elke activiteit op de perma dient een week op voorhand te worden ingeschreven
in het Fakboek. Denk daaraan!
Permacontrole: 10/10
De lijst voor de tapperscursus was verdwenen. Ondertussen hangt een nieuwe uit. Indien
ingeschreven op de oude lijsten: herinschrijven aub.
Zoektocht naar 2 tappers voor morgenavond (di 30/09): uiteindelijke slachtoffers: Karen (uit
sympathie) en Sam Voeten.
Historia moet nog € 85 aan de fak.
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Financiën:
•

•

•

•
•
•
•

Toneel T‐shirts: reeds betaald: Laura Deferm, Annette Hoeijmans, Anne Foqué, Valerie
Reekmans (Babs), Stephanie Janssens, Tine Limet en Leander Van Reeth. De andere mensen
wordt vriendelijk gevraagd het bedrag (€9,83) zo snel mogelijk over te schrijven of te geven
aan Historia.
Rudi, Karen en Lies werden betaald voor het voorschieten van geld voor Historia,
respectievelijk voor inkleding van Nieuwjaar (€25,75), inkleding 1e bachcocktailfeest (€67,25)
en inkopen drank Nieuwjaar en 1e bachcocktailfeest (€401,35).
Stand van de rekeningen:
o Spaarrekening: €8000
o Zichtrekening: €549,86
De belastingsbrief wordt morgen ingediend.
Brood & Spelen: €19,59 winst.
Voorlopige balans cocktailavonden (Nieuwjaar en 1ebachcocktailfeestje): €159,62 winst.
Tijdens de overgang van het ene presidium naar het andere ging een permasleutel verloren.
De werd verdubbeld. Kostprijs: €24,48

Film:
•

•

De film voor morgen is in orde; 20h @ MSI 00.28 3:10 to Yuma. We zullen twee dagen boete
hebben, maar dat is geen probleem, want de twee volgende filmvertoningen zijn uit eigen
collectie.
Idee: Humorweek: de laatste week van oktober lijkt het best. Gerwin zal de zalen aanvragen.

Hermes:
•
•

Nodig: inleiding door Gerwin.
Deadline inzendingen: woensdag 01/10.

LOKO:
•
•

Plan Sjarel van LOKO is op zondag 5 oktober om 22h @ Albatros. Gratis hapjes; beperkt
aantal gratis drankbonnetjes.
Volgende AV: vrijdag 3 oktober

Onderwijs:
•
•
•

Didactische Commissie: het jaarsysteem wordt afgeschaft.
Bibliotheek: Peter Verbist digitaliseert op dit moment de Letterenbibliotheek. Hij is
halverwege.
POC
o De POC voor de postgraduate opleidingen worden opgeschort
o De Manama’s ‘zweven’ en worden hoogstwaarschijnlijk Masters.
o De afstudeerrichtingen worden afgeschaft en worden opties.
o Het voorstel van de ‘minores’ wordt uitgewerkt.
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•

Professor Goossens is niet langer voorzitter van de examencommissie. De nieuwe voorzitter
is professor Verberckmoes.

Onthaal:
•

•

1e bachelor
o 1e bachelorcocktail: Karen denkt dat er dit jaar, gezien de opkomst, veel niet‐
geslaagde 1e bachelors zullen zijn.
o De inschrijvingslijst voor peter & meter zal worden doorgegeven bij de 1e bachelors.
o Peter & Meteravond: afspraak om 19h30 met de peters en meters; om 20h voor de
1e bachelors.
o Karen zal een brief maken voor het 1e bachelorweekend.
o Zoektocht naar schachtenmeester: er wordt gedacht aan Conny.
Erasmus
o Sarah overlegt met Elke (verantwoordelijke voor de internationale studenten) voor
een debat/samenkomst ivm de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mogelijk kan
Elke daar een budget voor vrijmaken. Dit alles wordt deze week afgesproken.
Volgende KV meer info.
o Internationale Week: een vaste week is er nog niet; doordat dit in Letterenverband
wordt georganiseerd duurt het wat eer een datum vaststaat.
o Filmavond met een film op maat van Eramusstudenten: tijdens de Internationale
week, maar nog nader te bepalen datum. Verder overleg met Film volgt.

Opkuis:
• Belangrijk: alles grondig kuisen na het 3e bachcocktailfeest (zowel de perma als de nissen); de
hygiënische inspectie is nog niet geweest!
• Iedere week worden twee mensen aangeduid volgens het alfabet. Deze week: Alexander en
Anne. Zij spreken onderling een moment af om vrijdag te kuisen.
PR:
•
•

•

De affiches zijn opgehangen.
Bagatells:
o Professor Goossens pauzeert raar.
o 1e bachelor: Historische wetenschap: maandag van 8h‐11h (DV 01.54)
o 3e bachelor: Breed publiek: maandag 10h‐13h (DV 91.54)
o 2e bachelor: problematisch: tijdens Interculturele Contacten?
o Master: de meeste Masterstudenten nemen zelf hun bagatell uit het bakske in het
MSI.
Opmerkingen:
o Verantwoordelijke uitgever moet op de bagatell
o Affiche fuif: prijs & uren groter
o Agenda doorgeven tijdens de KV zodat iedere functie zijn activiteiten kan aanvullen.
o Volledige titel van de NKV‐lezing erop zetten.
o Niet wachten op quotes tot ze in de mailbox komen.
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Reis:
•
•
•

Presenteert drie mogelijkheden:
o Budapest
Lissabon
Wenen
Uiteindelijk volgt een stemming met het volgende resultaat
o Budapest: 14 Lissabon: 1
Wenen: 3
Onthouding: 7
Budapest wint!

Sport:
•
•
•

Onze sportverantwoordelijken zijn momenteel op een LOKO Werkvergadering over de 24‐
urenloop.
Ze hebben een folder laten rondgaan met info over de 24‐urenloop en de mogelijkheid voor
iedere student om zich in te schrijven voor diverse teamsporten.
Sam Voeten zijn vader heeft matrassen en zetels voor de 24‐urenloop. Mogelijk kan de vader
van Sam de zetels en matrassen overbrengen naar de Fak met zijn bestelwagen. De
sportverantwoordelijken en Lies en Sam zullen verder overleggen over het transport.

Toneel:
•
•
•
•

Het ITF heeft La ura gecontacteerd. Volgende week maandag is een vergadering gepland,
waar onder meer de data en zaal zullen worden vastgelegd.
De poster is af.
Laura zal rondgaan in de lessen om reclame te maken voor de audities.
De audities gaan door volgende week dinsdag (07/10) om 21h op de perma. Niet om 20h
zoals in het vorige verslag stond.

Website:
•
•

De webmaster is ziek (teveel appelsap?). Leander is er in geslaagd om alle html‐pagina’s met
foto’s te deleten. Hij vraagt of Kenneth back‐up heeft. Het antwoord is negatief.
Opmerkingen:
o De foto’s van het mapje ‘Bowling, 1e Bach Cocktailfeestje en Nieuwjaarsavond’ staan
in een gigantisch formaat. Ruben D. zegt dat Leander weet hoe dat komt.
o Kenneth spreekt over een sjabloon dat hij had aangemaakt zodat de achtergrond
tijdens het bekijken van de foto’s niet zwart‐wit is. Wegens mijn luttele kennis op
computergebied: meer info: Kenneth
o Ruben D. vraagt of er geen beter systeem is voor de foto’s.
o De medewerkers moeten nog worden aangepast (Annette NKV)
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Varia:
•
•

•
•

•
•
•
•

Woensdag gebruikt Musicologica de perma van Historia.
Ma 06/10:Studentencafé: veel mensen van het stadsbestuur zijn hierbij aanwezig. Dit vindt
plaats in het stadhuis van Leuven van 19h30 tot 22h. Drie mensen mogen gaan. Dit zijn Ward
L., Maarten en Alexander.
Kenneth is op de Mecenasvergadering geweest. Zijn voorstel voor een niggernoon met vette
hiphop is nog niet goedgekeurd.
Bovendien zijn ze akkoord om een fuif met ons te organiseren. Kenneth ging de
winstverdeling nog bespreken aan tafel en op bed. Een winstverdeling van 50/50 is
uitgesloten. Ook hierover is nog geen uitsluitsel.
We moeten nog 4 bussen fruitsap geven aan Eoos.
Di 07/10: Annette zal dingen dumpen op de perma. Anne zal afkomen om te helpen en
Annette binnen te laten op de perma.
Annette heeft een zoektocht ondernomen naar allerlei professoren ivm lustrum en 75 jaar
Historia, maar ze heeft helaas niemand gevonden.
Badmuts van de week: Kenneth, want Budapest ligt volgens hem in Turkije.

De (plaatsvervangende) Secretaris,
Alexander Noë

De voorzitter,
Gerwin de Roy
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