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Verslag kringvergadering Historia vzw 13 oktober 2008
Aanwezig: Anne, Wouter, Ruben, Karen, Laura, Alexander, Maarten, Bart, Ward L., Vriendtje,
Goedele, Inge, Karolien, Gert, Evi, Lander, Tine, Jonas, Sarah, Kenneth, Lies, Frederik, Annette, Leen,
Ruth, Gerwin, Leander
Verontschuldigd: Sam, Ward D., Timmie
Afwezig: Jantje

Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•
•
•

Kerstetentje is 10 december
Historia moet nog € 85 aan de fak
Niet Cannaerts zelf, maar zijn boekingskantoor raadt voorprogramma af
PR: plakmomenten waren woensdagnamiddag en maandagavond
Uitvullen aub!

Sport:
•

•

•
•
•

24‐urenloop:
o De shiftenlijst van Babs was nogal ingewikkeld
o Op maandagavond zijn er 3 Historianen nodig voor de algemene opbouw; daarnaast
is ook alle hulp welkom voor onze eigen stand. Een mail hieromtrent volgt nog.
o Het gerief van Sam staat nog bij hem thuis. Bart gaat vragen of we hiervoor het busje
van De Raaf mogen gebruiken; indien niet komen er hopelijk nog ergens een auto,
een remork en een chauffeur met vrije tijd uit de lucht vallen.
o Ander gerief is nog altijd welkom!
o We krijgen alle voorzieningen waarvoor we gevraagd hebben.
IFB:
o ’t Is straks herenvoetbal voor Historia!
o Historia moet scheidsen bij herenbasketbal en damesvolleybal
De assistenten hebben ons uitgedaagd voor een match, wij hebben de uitdaging
aangenomen, de bal ligt met andere woorden volledig in hun kamp.
Er zijn vrij weinig eerstebachers die meedoen met sportactiviteiten. Deze week wordt er
nogmaals reclame gemaakt, net als voor de 24‐urenloop.
Het schema van de speeldagen wordt elke week doorgestuurd. Bijgevolg weten we nu nog
niet wanneer we precies gaan moeten spelen.

Film:
•
•
•

Morgen is het Team America. Allemaal komen!
Volgende week geen film wegens 24‐urenloop
De week erop is het Historia‐humorweek met op de affiche:
o The Big Lebowski
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o
o
o
o

Les triplettes de Belleville
Kung Fu Hustle
Waarschijnlijk nog een cabaretshow maar we weten nog niet wie
Daarbovenop zal de Brood&Spelen doorgaan in South Parkstyle, met dank aan Bart
voor de DVD’s

Kenji heeft zojuist de twee vrouwen die naast hem zaten weggejaagd, maar gelukkig is Lander hem
gezelschap komen houden.
Animatie:
• De fuif was een feestje, met dank aan Jantje voor de muziek
• De pendelparty (een namiddagfuif voor pendelaars) zal doorgaan op 20 november in de fak
of de praatkamer
• Brood & Spelen:
o VEEL frituurhapjes, ook kaaskroketten (maar niet de overschot van ’t
eerstebachweekend wand die ligt nog in Itegem). 14 – 16h: Ward en Maarten; 16 – 18h:
Karen en Kenneth.
o gaat volgende week niet door wegens de 24‐urenloop.
• De kerstfuif ofte schimmelpaardty zal op 3 december plaatsvinden in de Albatros
• DJ Wiebe werd gecontacteerd en zal eens in de fak draaien
• Election Night:
o Het soortgelijke evenement van VRG is toch van een andere orde en vormt dus geen
probleem.
o Babylon heeft een Tv‐aansluiting op hun perma, maar die hebben feestweek op dat
moment.
o Misschien kunnen we het met heel Letteren organiseren en de winst verdelen?
o Het idee om te drinken voor uw lievelingskandidaat is wel tof maar geeft logistieke
problemen i.v.m. het continu pendelen tussen perma en toog.
o Als hapjes hadden we gedacht aan hamburgers en frietjes van McCain.
• LOKOmotion: we hebben nog altijd 90s‐spullen en vooral Joepies nodig!
• Shifts LetterenTD: zie vorig verslag.
Cudi:
•
•
•
•

Het boek van ICC en ‘Histoire du corps’ zijn hopelijk morgen binnen
We hebben al 255 krika’s verkocht: een nieuw record!
We moeten eens gaan horen achter de reader van Hans Cools want hij vergeet het altijd.
De ideeënbus bevatte merkwaardig veel vragen naar pulls. We hebben eigenlijk niet zoveel
keus, want Michiel heeft een gat gebrand in de zijne en hij kan zijn vinger erdoor steken.

Cultuur:
•

Jenevertocht naar Scherpenheuvel zal doorgaan op 8 december

•

Er moeten affiches komen over het stellabezoek, de boekenbeursuitstap en the Night of the
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Proms
•

Cirque du Soleil zou doorgaan op vrijdag 12 december. Plaatsen kosten € 35, 50 of 65. Na de
KV wordt beslist hoeveel kaarten we bestellen.

•

Over de opera is nog niks concreets vastgelegd.

Drama:
• De auditie was tof. Er was veel volk maar er heeft intussen al een aantal afgezegd: er schiet
nog maar één eerstebacher over…
• Daar staat wel tegenover dat we al iemand hebben die rekwisieten wil verzorgen
• De eerste repetitie zal op 28 oktober zijn van 20 tot 22 uur, met hopelijk een doorstroom
naar de Vietnamavond.
• We hebben onze speeldata nog niet definitief gekregen, maar krijgen waarschijnlijk (hopelijk)
dezelfde zaal als vorig jaar.
Fak:
• Foutje op de Bagatell: er zijn deze week helemaal geen tapcursussen meer!
• Bier van de week: Duivelsbier: een donker bier van 8° met een zachte smaak, aan € 1,50 +
€ 1 waarborg.
• Gini passion is nog steeds beschikbaar.
• Vanaf nu worden de kroonkurken bijgehouden: als we er genoeg verzamelen, krijgen we een
blindengeleidehond cadeau (is dat dan een tapper of een DJ?)
• Historia moet nog € 124,20 + 10 aan de fak
• Rosse muntjes worden vanaf nu in het vakje van de € 50‐briefjes bijgehouden.
• De fak heeft kleingeld over, dus je kan er altijd gaan wisselen
• Permacontrole: 10/10
• Donderdag gaat de fak om 22u dicht wegens LetterenTD en zal daarna niet meer geopend
worden.
• Tijdens de 24‐urenloop is de fak dicht van 20u tot 20u.
• Er wordt slechts een (1) gratis vat gegeven per semester.
• Op 20 in de fak hostesses aanwezig zijn met een voorraadje Gini Passion. Er vallen prijzen te
rapen, namelijk door de meest zuipende klant en de best ingeklede fak (die mag een fuif
houden op kosten van Gini).
• De hygiënische controle is nog niet langs geweest
• Leen is unaniem verkozen als stemrechthebbende in de Raad van Bestuur
Financiën:
• Brood&Spelen leverde € 1,65 winst op.
• Er is nog één toneel‐T‐shirt betaald.
• Er werd € 3.338,80 betaald voor het vliegtuig en € 447,60 voorschot voor de eerste nacht
hostel.
• Voor de T‐shirts werd € 545,06 betaald aan De Raaf (zo veel T‐shirts voor zo weinig geld?!)
• Lies kreeg van ons € 30,30 voor de aankoop van extra cocktailmateriaal.
• Kenji moet zijn bijdrage nog leveren voor het eerstebachweekend
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• De fuif leverde ons een winst op van € 2.218,17
•
• Het NKV heeft € 86,88 terugbetaald en heeft ons de beloofde € 50 subsidies gegeven voor
promo.
• Eind oktober mogen we ons aan een eindbalans verwachten
• Zichtrekening: € 3.304,45
• Spaarrekening: € 8.000
• Voor de vorige fuif werd ook sabam betaald.
Dag Laura!
Hermes:
• Is niet uitgedeeld door Karen
• Er zijn er heel veel over, maar blijkbaar zijn we voor 1ste bach in de verkeerde les
langsgegaan…
• In dit licht wordt de oplage mogelijk iets teruggeschroefd.
• Nieuwe deadline is maandag 3 november.
LOKO:
• We hebben de vrijwilligersnota eindelijk gekregen
• Onze statuten zijn doorgestuurd.
Onderwijs:
• Het was faculteitsraad vandaag:
o We waren kei‐in orde
o Men is erachter gekomen dat eigenlijk niemand een jota snapt van het leerkrediet.
Daarom staat er nu extra info op de site van de K.U.Leuven. Deze info (of een link
ernaartoe) zal ook in de Hermes en op de site komen.
o De syllabi op de site van de K.U.Leuven moeten dringend opgekuist worden
o Het voorontwerp van het prototype van de tweejarige master wordt in januari
gestemd. Uit het groepsoverleg humane wetenschappen van vorige week bleek dat
het eigenlijk nog niet zeker is of die er wel voor elke opleiding kan & mag komen 
indien niet zou er een onderzoeksmaster van 60 studiepunten komen en zouden de
manama’s terugkomen en deftig gefinancierd worden. De tweejarige master komt
waarschijnlijk ten vroegste in academiejaar 2010 – 2011. We kunnen dit best naar de
studenten communiceren via de Hermes.
o Woensdag en donderdag zijn er infosessies over de digitale bibliotheek.
o Op het gelijkvloers in de Letterenbib is er vanaf nu ruimte voor groepswerk, waar je
ook DVD’s kan bekijken e.d.
o Woensdagavond zijn er ook workshops van de POC
o De ombudsen zijn nog steeds Katrien en Clothilde
o Er zijn plannen voor een ‘leercentrum’: een studieruimte waar je ook aan
groepswerken kan werken. Het doel is dat de bibliotheken minder als studieruimte
zouden gebruikt worden. Het oude farmagebouw zou hiervoor geschikt zijn. Het
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komt er waarschijnlijk pas binnen 3 of 4 jaar, maar er zal al een site opgericht
worden en waarschijnlijk ook een naamwedstrijd uitgeschreven worden.
o Betreffende de minores: we hebben nog niets gehoord van Babylon en Eoos.
Waarschijnlijk zou het voor Taal‐ & Letterkunde niet doorgaan wegens geen
interesse. Het is een beetje een twilight zone.
Onthaal:
• Op de peter‐ en meteravond waren vele peters en meters niet aanwezig. Er waren ook nog
eens extra eerstebachers. Het was met andere woorden keileuk. Vele petekindjes hebben
trouwens op de fuif proberen sjoemelen, de kapoentjes.
• Het eerstebachweekend was zeer leuk en vunzig, maar moobies zijn een beetje raar. Ze
hebben zich goed gedragen op de cantus, waarvoor hulde.
• De schachtenverkoop gaat door op woensdag om 20:30u in lokaal MSI 00.08, affiches hangen
uit, maar velen hebben zich niet kunnen inschrijven…  woensdag wordt er nog eens
rondgegaan in de lessen.
• De vergadering met het doopcomité komt er woensdag om 19u
• De doopfiche wordt woensdag opgestuurd.
• Voor de doop zelf wordt er om 20u vergaderd, afspraak in de arena.
• Na de doop (maar niet vlak erna) volgt er nog een activiteit voor 3e bach.
• Activiteiten voor het Vergeten Tweede Jaar worden door animatie verzorgd.
• Maarten wil gerust zijn petekindje doorgeven aan iemand die er geen heeft. Hoe lief!
• Erasmus: 29 oktober is het LOKO International. Daaraan wordt onze buitenlanddag
gekoppeld, met foto’s in de praatkamer en uitleg. De week van 17 november is het tevens
de internationale week, met o.a. infosessies, flyers,… ook LOKO doet dan vanalles.
Betreffende film zou het handig zijn dat de delen van de site (lees films) die interessant
kunnen zijn voor Erasmussers in het Engels zijn. Er wordt ook gezorgd voor een link op
Toledo naar de filmsite.
PR:
• De Bagatell is oké
• De affiches voor de schachtenverkoop zijn geplakt en het is een superleuk ontwerp
Reis:
•
•
•
•
•
•
•

De grootste stressperiode is voorbij.
Er kan 12 man niet mee want we zijn helemaal volgeboekt
We hebben nog geen bevestiging gekregen van de bestelling.
Door de inschrijvingen te vervroegen hebben we € 2.000 uitgespaard.
Het reisschema is nog niet opgesteld
Subsidies worden achteraf geregeld
De prijs zal zoals altijd € 200 bedragen.

Site:
• De updates zijn niet echt up to date
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•
•
•
•

Graag info over de Night of the proms en het leerkrediet op de site.
Rudi moet nog uit de lijst met medewerkers verwijderd worden
De hosting is geüpdatet
(bijna) alle oude fotopagina’s staan terug online en Kenji heeft er wat meer kleur in gebracht.
Onze eeuwige dank!

NKV & jubileum:
•
•
•
•
•
•

De receptie was goed, er was minder volk dan vorig jaar
De jubileumviering staat vermeld op de site van de bib, maar wel met een verkeerde datum.
De sponsorbrief voor het jubileum is opgesteld
Er is nu ook een nieuw e‐mailadres aangemaakt, dat best ook op de site kan gezet worden.
We krijgen gegevens van de alumni
Subsidies (whoeps, heb precies een beetje geslapen want ‘k heb geen idee wat daarover
gezegd is)

Varia:
• Op p. 12 van de nieuwe Veto staat een artikel van een eerstebacher van Historia!
• De decaan was zeer enthousiast omtrent de ouderdag, die zal doorgaan op 16 mei. Het
programma zal er als volgt uitzien (min of meer):
o Receptie in het Letterengebouw;
o Een algemene les in de voormiddag (filosofie?);
o Lunch in Alma 1;
o Specifieke lessen in de namiddag;
o Oudercantus.
o De fak sponsort met koffie.
o De prijs zal lager zijn dan € 8, plus evt. € 8 voor de cantus.
o Uitnodigingen worden in februari verstuurd
• De opkuis is deze week voor Frederik en Gert
• Badmuts van de Week: Lander, die zich om een of andere reden de woede van een
snoepautomaat op de hals heeft gehaald.
Getekend,
Uw onderdanige secretaris
Leander
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