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Verslag kringvergadering Historia vzw 7 oktober 2008
Aanwezig: Sarah, Ruben D., Inge, Timmie, Maarten, Lander, Goedele, Wouter, Karen, Lies, Evi, Ward
L., Tine, Jonas, Anne, Alexander, Rudi, Kenneth, Laura, Sam, Gerwin, Leander
Verontschuldigd: Thomas, Ruth, Gert, Karolien, Leen, Frederik, Bart, Annette, Ward D.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•
•
•
•
•

Annette zit in de faculteitsraad, niet in de onderwijsraad! Da’s nu al twee keer!
Het verslag mag pas door Gerwin ondertekend zijn na verbetering door de KV
De cantus ging op 1 oktober door, en niet op 1 september
De shifts voor Brood & Spelen op dat verslag gingen over 1 oktober, niet 8 oktober
Nigger noon & dubbelTD waren nog niet goedgekeurd
Cultuur: er waren slechts 2 inschrijvingen i.p.v. 7 voor het stripmuseum
Fak: Historia moet nog € 85 aan de fak

Animatie:
•
•

•
•
•

•

De cantus was zeer plezant & ook wel zeer dronken. Er was ook nog iets met een onbekende
puker
De shifts voor de TD van donderdag:
o Inkom:
 22 – 0u: Thomas
 0 – 2u: Annette
 2 – 3u: Bart
o Drank:
 22 – 0u: Karolien, Gert
 0 – 2u: Maarten, Goedele
 2 – 4u: Wouter, Jonas
 4 – eind: Ward, Timmie
o Steward:
 22 – 0u: Karen, Lies
 0 – 2u: Sarah, Ruben
 2 – 3u: Frederik, Lies
Kerstetentje: Babs en Kristof koken, voor hen zijn 10, 11 en 18 december de beste data. 18 is
onmogelijk voor ons, het wordt dus 10 december. De zaal is nog niet vastgelegd
Nieuwe ideeën van de animaatjes: pendelparty @ praatkamer of fak, een South Park‐Brood
& Spelen, een Togaparty, een Boston Tea Party
Brood & Spelen: hotdogs, maar de zwanworstjes zijn nogal klein  iets goedkoper maken.
Shifts: 14 – 16u: Goedele, Evi; 16 – 18u: Wouter, Inge. Volgende week: frituurhapjes uit de
O’Cool (en dus niet uit de Covee)
Xander Derijcke is bezet en kan onze comedyavond dus niet komen opluisteren. We hebben
een optie genomen op Bart Cannaerts. Hij is gelukkig niet bij Sabam aangesloten, wat ons
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•
•
•

weer geld bespaard, maar we moeten misschien bijbetalen als er meer dan 200 man op
afkomt. Cannaerts’ boekingscantoor raadde af om een voorprogramma te programmeren,
maar op Preparee komt sowieso wel veel volk af als we genoeg reclame maken.
LOKOmotion: we zoeken nog 90sgerief zoals Joepieposters, lelijke schoenen,…
DJ Wiebe wilt draaien op HistoriaTDs, maar misschien moet hij eerst eens in de fak draaien.
LetterenTD: shifts:
o 22 – 0u: Tine en Jonas (inkom)
o 0 – 2u: Anne (drank)
o 2 – 4u: Ward L. (drank)
o 4 – eind: Karen (in casu haar schacht) en Lies

Cursusdienst:
•
•
•
•
•
•

De cursus ICC is binnen, het boek nog niet (net zoals de stuff voor Verberckmoes’
werkcollege)
Er is veel geconsumeerd, bijgevolg is er ook veel bijbesteld
We zitten aan zo’n 230 kringkaarten
De Cudiootjes hebben T‐shirts gevouwen en verkocht, sommige zijn blijkbaar nog altijd slecht
gedrukt
Er is enorm veel vraag naar (paars‐gele) truien
Er hangt nu ook een ideeënbus op de deur van de perma

Cultuur:
•
•
•
•

•

Het stripmuseum was tof
De NKV‐lezing is aan de gang as we speak
Er zijn 20 tickets besteld voor de Night of the Proms, op 5 november, zijnde gelijk met de
eerstebach‐ en praesidiumcantus
Het idee om Cirque du Soleil te bezoeken werd op algemeen goedkeuren onthaald, het zal
echter wel vrij duur zijn (€ 30 voor de slechtste plaatsen, meer voor betere). We moeten het
laten weten voor 17 oktober  volgende KV beslissen
Het lokaal voor de Quiz is in orde, prijzen zullen gezocht worden (door schachten)

Fak:
•
•
•
•

Bart en Leen zijn aan’t tappen at this very moment
Promo van de week: Leutebok. Het is ook Gini‐sterkedrankweek
Permacontrole: 10/10!
De hygiënische controle is nog niet langsgekomen.
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Financiën:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spaarrekening: € 8.000
Zichtrekening: € 2.954,49
De codices zijn betaald: € 380
Het NKV kreeg een voorschot
De betalingen van de ToneelT‐shirts druppelen binnen
De cantus eindigde met € 144 verlies
Brood & Spelen eindigde met € 40,03 winst
Cocktailactiviteiten eindigden met € 340 winst en de drank is nog niet op
Er zijn enkele bankkaartperikelen maar ça va. Online banking komt eraan!

Film:
•
•

Charlie Wilson’s War wordt gedraaid, en wel nu
Volgende week: Team America: allen daarheen!

Hermes:
•
•
•

De Hermes is uit & komt op de site! Hij moet wel nog uitgedeeld worden aan masters en 2e
bach.
Er staat een paginanummer op het titelblad en Korneel werd vergeten bij de inzenders
Vanaf de volgende editie zal er weer een proffenmopje op de achterkant staan.

LOKO:
•
•

•

Vrijdag was het AV. Belangrijkste punten: seksuologie krijgt een eigen kring genaamd Eros, de
vloer van de Albatros vertoont mankementen
Studentencafé: er waren veel agenten en er werd info allerhande verstrekt, o.a. over
alcoholpreventie, wat enigszins gerelativeerd werd door de aanwezigheid van gratis bier.
Niet aanwezig was daarentegen de heer Tobback.
Jo David heeft de post Academisering niet gekregen en heeft zich geëxcuseerd voor zijn
motivatiebrief.

Onderwijs:
•

Het is morgen StRaaL

Onthaal:
•

3ebach cocktailfeestje: Er waren overal KULAKkers en praesidiumleden. Waar was de rest?
Niettemin was het wel tof; de KULAKkers willen nóg een bindingsactiviteit!
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•
•
•
•

Peter‐ en meteravond: donderdag om 19:30u verzamelen. Peters en meters krijgen bonnekes
om hun kindjes te trakteren
Schachtenverkoop wordt geleid door Beer en hij weet het nog! Het lokaal is geregeld. Jantje
wil een soort van overkoepelende schachtenmeester zijn.
Het doopformulier moet nog steeds doorgestuurd worden naar de studentenagent
Wie wilt er mee op 1e bachweekend? Kenneth, Evi, Gerwin, Lander, Maarten en Sarah. Koks
van dienst: Babs, Kristof, Daisy en Annette. There will be cheese. Het cantusthema zal Beauty
& nerd zijn. Er wordt nog een mail gestuurd naar het praesidium.

PR:
•
•
•

De bagatell is gemaakt. Er was wel een klein probleempje: omwille van de fluctuerende
pauzemomenten van Goossens is hij eerder met stille dan met luide trom uitgedeeld
Er wordt geplakt voor de fuif
Woensdagnamiddag en maandagavond moeten we ook plakken voor de LetterenTD

Reis:
•

Probleem: groepsboeking is enorm duur maar valt te omzeilen door via kleine groepjes te
boeken. Dan hebben we echter wel zo snel mogelijk alle geevens nodig. Daarom zullen de
inschrijvingen al nu donderdag doorgaan om 18u op de perma.

Sport:
•

•
•

24u‐loop: onze eetstand staat recht tegenover onze andere stand. Het is dichtbij de stand
van vorig jaar. We hebben nog steeds attributen nodig!
o De opbouw gaat door op maandag 20 oktober
o Voor opbouw en afbraak zijn er 18 shifts voor heel Letteren (die door schachten
ingevuld worden)
o De beoordeling van mooiste stand wordt door het personeel aldaar en 1 prof van
elke groep verzorgd.
o Er zullen grappige/verklede loopuurtjes zijn waarin er prijzen te winnen vallen
IFB begint, maandag en woensdag zijn de eerste speeldagen
Het e‐mailadres van sport staat fout op de Hermes

Toneel:
•
•
•

Het is straks auditie en het volk stroomt al binnen!
De vergadering van het ITF gisteren leverde niet veel concreets op, het is dus wachten op de
volgende vergadering voor meer info
We spelen vermoedelijk 2 weken voor de Paasvakantie; dit is na de feestweek
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•

Ruben wil filmen, waarvoor dank.

Site:
•
•
•

Kenneth heeft de oude fotopagina’s nog niet teruggevonden maar gaat eens goed zoeken
De probleempjes met het formaat en de kwaliteit van sommige foto’s zijn opgelost
De domeinnaam komt er vroeg of laat wel aan

Varia:
•
•
•

Opruim deze week door Bart en Evi
Rudi dient zijn ontslag in omdat hij penningmeester wordt van de Fak. Stemming: 10 voor, 3
tegen, 8 onthoudingen. Bedankt voor de leuke samenwerking, Rudi, en veel succes!
Badmuts van de week: Leen Jannes. Zomaar.

Getekend,
Uw nederige secretaris,
Leander Van Reeth
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