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Verslag kringvergadering Historia vzw 20 – 10 – 2008
Aanwezig: Ruben, Laura, Timmie, Maarten, Lander, Sam, Bart, Tine, Kenneth, Jonas, Ward L.,
Wouter, Anne, Karen, Frederik, Leen, Karolien, Gerwin, Leander, Alexander, Evi, Goedele (vanaf punt
‘Onthaal’), Lies, Ward D. (te laat), Inge (vanaf punt ‘varia’).
Verontschuldigd: Jan, Ruth, Gert, Sarah, Thomas.

Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•
•
•
•

Het Ginigedoe telt enkel op 20 november. Voeg ‘klant’ toe na ‘zuipende’, vervang ‘zaal’ door
‘fak’ en ‘fuifzaal’ door ‘fuif’.
Leen krijgt stemrecht op de Raad van Bestuur, en is niet per se de opvolger van Rudi
Sport: volleybal moet voetbal zijn
‘sponsort’ moet uiteraard met een t
Jantje was afwezig
De vergadering voor de doop ging niet door in de arena, dat was enkel het verzamelpunt.

Mecenas komt vragen in welke lessen ze best reclame kunnen maken voor hun dirty Disneyavond.
Dat zouden de lessen Middeleeuwen en ICC zijn. Dag Mecenas!
Animatie:
•
•

•

•
•

De pendelparty staat genoteerd in het fakboek
Brood & Spelen:
o Gaat deze week niet door
o Is volgende week in South Parkstijl. Hapjes zullen pannenkoeken (met
aarbeienconfituur) en kaaschips zijn. De inkleding moet nog geprint worden.
o Wie nog South Parkprullaria (sleutelhangers?) heeft, mag die altijd meebrengen!
o Shifts voor volgende week: 14‐16u Lander en Evi; 16‐18u Ruth en Bart
o De animaatjes worden aangespoord om al eens wat verder vooruit te denken
betreffende hapjes, themata,…
Vietnam/Koude Oorlogavond gaat volgende week dinsdag door. We willen zoals gewoonlijk
een muur bouwen maar dat komt er toch niet van volgens Frederik…
o We willen loempia’s bestellen bij de Blauwe Hoek. Lies gaat dit na.
o Er worden uiteraard ook cocktails verkocht (de mobiele tap wordt niet gebruikt).
Animaatjes doen inkopen. Shifts:
 22 – 0u: Leander, Timmie, Maarten, Anne
 0 – 2u: Kenneth, Tine, Lies, Jonas
 2 – 4u: Laura, Samson, Alexander, Gerwin
 4 – einde: Gerwin, Alexander, Laura, Ward
Er is nog geen nieuws over de zaal van het kerstfeestje.
Het contract voor de comedyavond gaat rond. Het kost ons € 575,01, inclusief toeslag voor
een publiek dat groter is dan 200 man. We moeten geen sabam betalen maar kunnen het
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•

•

best wel doorgeven. De wedstrijd voor het voorprogramma moet nog uitgewerkt worden
voor eind november (Preparee is te duur).
De shifts voor LOKOmotion:
o Inkom van 22 tot 0u: Alexander
o Bonnekes:
 22 – 0u: Kenneth
 0 – 2u: Karolien
 2 – 4u: Laura
o Tap:
 22 – 0u: Ward
 0 – 2u: Sam & Anne
o Cocktailstand 2 – 4u: Gerwin
o Steward:
Cantus 5 november: Alexander, Laura, Leen, Timmie en Ward tappen & dragen. Volgende
week komt er een inschrijvingslijst (65 plaatsen) en wordt er reclame gemaakt in de lessen.
Enkel toegang voor praesidiumleden, 1e bach’ers en IAJ’ers, beheer en POC‐leden.

Cudi:
• Zal vanaf volgende week enkel op donderdag open zijn (dezelfde uren)
• Bezoek Acco‐fractie moet nog komen
• Er zijn heel veel ICC‐boeken beschikbaar.
• Cudiootjes moeten erop letten dat ze de witte deur altijd goed toedoen als ze sluiten.
• Het is wel degelijk op het eerste verdiep te doen (iedereen is bevoegd!)
Cultuur:
• Affiches worden doorgestuurd
• Er is nog niet voldoende info om een definitieve affiche voor de Proms te maken
• Er werden om verschillende redenen 10 tickets gekocht voor Cirque du Soleil. Maak veel
reclame want die moeten de deur uit!
Drama:
• Volgende dinsdag is de eerste repetitie om 20u. Sarah doet helaas niet meer mee
• Het stuk heet De terugkeer van mevrouw Sauvage en is geschreven door dhr. of mevr.
Anoniem. Het is humoristisch en gaat over van alles. Zal mevrouw Sauvage terugkeren? En is
iedereen daar even blij mee? Ontdek het op Historiatoneel!
Fak:
• Promo van de week: Brugse Zot (donker en licht), aan €1,50 + € 1 waarborg. Er is een
spaarkaart
• Het nieuwe meubilair is goedgekeurd. Het mag niet met Instanet of Cif gekuist worden! De
tafels zijn wel iets lager.
• Als je bekertjes nodig hebt van de fak, gelieve dit dan op tijd in het fakboek te schrijven.
• Tegen volgende week zijn er weer T‐shirts verkrijgbaar, 1 aan € 8, 2 aan € 15.
• Financiën kunnen best via overschrijving geregeld worden
• 8/10 op de permacontrole wegens het winkelkarretje
• Woensdag is het om 21u AV in MSI 01.12; hier hangen uitnodigingen van uit.
• Op 10 november wordt de Fak 40 jaar; er zullen waarschijnlijk truien komen
• Voor de Vietnamavond zijn we nog op zoek naar cd’s. We willen ook films draaien maar gaan
waarschijnlijk geen beamer meer te pakken krijgen.
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Evi doet een dikke Z‐snap naar Ward de curryworstendief!
Film:
•

Voor de humorweek: zie vorig verslag. Op woensdag wordt het waarschijnlijk Youp van ’t
Hek.
Financiën:
• De schachtenverkoop bracht € 541 op, waarvan de helft werd teruggegeven in de vorm van
fakbonnetjes en de andere helft gebruikt wordt om de doop te financieren
• 13 van de 21 toneelT‐shirts zijn betaald
• Timmie en Jantje moeten hun praesidiumT‐shirt nog betalen
• Brood & Spelen bracht € 21,20 op.
• We hebben € 1.498 betaaald aan Acco, ICC‐boeken exclusief.
• Er werd een schaar aangekocht.
• Er moest iets gezegd worden over de bonnetjes maar Leens geheugen is een beetje een zeef
• Spaarrekening: € 8.000
• Zichtrekening: 8.655,44
Hermes:
• Het gaat keigoed worden. De deadline is nog steeds 3 november.
KOCO:
• Dinsdag 28 oktober om 18u is het de eerste AV. Daarop hebben we 4 man nodig met
stemrecht, dit zijn Anne, Alexander, Gerwin en Lies.
• De mayonaise is op. Wie moet er mosterd hebben?
• Maandag is het letterencantus. Voorlopig zijn we met 7 maar Babylon is met 19! Het gaat
pertang keiplezant worden. Denk er allemaal (zo snel mogelijk) nog eens over na.
Kenji niest – fijn dat ik het opmerk!
LOKO:
• De vrijwilligersnota is inmiddels doorgestuurd.
• Het was vrijdag AV:
o Oosterlinck en Vervenne zijn komen praten over het Leuvens Universitair Systeem
(annex de academisering van 11 hogescholen), wat een megaconglommeraat zou
opleveren. Zie voor verdere info ook de Veto.
o Voor de 24‐urenloop: ga je voor je (niet‐Letteren‐)shifts 15 minuten op voorhand
aanmelden!
Onderwijs:
• Het was POC van de ALO maar Ruth is niet op de vergadering… We weten wel dat er een
discussie is om de ALO terug te laten zakken naar 45 studiepunten. Er zijn namelijk te weinig
ALO‐studenten (Geschiedenis is ermee in ’t nieuws geraakt)
• Inmiddels is het ook al onzeker of de diplomaruimte er komt of niet. Het personeel was in
lichte paniek.
• Er is een lichtpunt in het leerkredietsysteem betreffende de ‘verloren buispunten’ (bvb. Als je
een 9 haalt maar er algemeen wel door bent): goeie studenten zouden dat krediet cadeau
krijgen van de faculteit, maar de criteria zijn nog niet vastgelegd. Binnen 5 à 7 jaar zou er
trouwens een algemene nultolerantie komen.
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Masterpapers zijn over het algemeen iets te lang, dus moet de student het aantal tekens
vermelden. Bovendien is een elektronische archivering ervan in de maak. Vanaf volgend
academiejaar zouden studenten ook promotoren aan andere faculteiten kunnen zoeken.
• Het vak Politieke geschiedenis van België, waarvan eerder al sprake, zal er dan toch niet
komen. Geschiedenis van de Nederlanden zou wel verzwaard worden van 4 naar 6
studiepunten en specifieke aandacht schenken aan België.
• Geen info over de tweejarige master
• Vos was geniaal
• Volgende week is het open lesweek. Wie gaat er in de lessen zitten?
o Zoekstrategieën (dins 11‐13) Anne en Wouter
o Postklassiek Latijn (woe 14‐16): Maarten en Lander
o Historische wetenschap (ma 8‐11) Karen en Lies
o Middeleeuwen (do 14‐17) Alexander en Gerwin.
• In het tweede semester zijn het SID‐inbeurzen in elke provincie. West‐ en Oost‐Vlaanderen
worden door de KULAK verzorgd, maar voor de andere hebben we nog afgevaardigden
nodig. Hier hangen wel een sollicitatie en een vormingssessie aan vast in november. Vervoer
wordt waarschijnlijk vergoed. Op zaterdag gaan de beurzen door van 10 tot 16 doorlopend,
op andere dagen van 9 tot 12 en van 13 tot 16u.
o Vlaams‐Brabant: geen kandidaten voor 5 februari; Leen en Karen gaan op 7 februari
o Limburg (30 januari): Bart, Timmie, Laura en Evi
o Antwerpen: Tine en Leander op 13 en Gerwin, Maarten en Anne op 14 maart.
Onthaal:
• Schachtenverkoop: er waren maar 10 schachten, die waren echter wel allemaal duur.
• De doop gaat door om 19 uur, er wordt verzameld in de Arena. Enkele dopers wachten in de
Arena, de rest gaat al direct naar de place to be (een grasveld in de Vesaliusstraat) om klaar
te zetten. Zij verzamelen om 18.45 aan Vesaliusstraat nr. 55.
o Inkopen worden gedaan om 13u, afspraak eveneens Vesaliusstraat 55
o Omdat er zo veel geld is, wordt er voorgesteld om een bak bier aan te kopen.
o Inschrijvingen lopen nogal moeizaam
o Jeroen van de fak is nog niet gedoopt. Wie hem kan overhalen krijgt een vat van
Frederik!
o De doopfiche is ingediend.
• Voorstel: een stadsspel in het tweede semester
• Komt er terug een gotcha? Neen, dat is veel werk, hectisch en bovendien te ingewikkeld voor
de modale geschiedenisstudent
PR:
• Affiches van het Stellabezoek worden opgehangen
• Die van de doop hangt op
• Die van de Vietnamavond komen zo snel mogelijk
Reis:
• Er is een draaiboek in de maak, waarin ook regels voor de inschrijvingen worden opgenomen:
Hoogpraesidium heeft voorrang, geschiedenisstudenten een beetje minder voorrang en er
worden geen volmachten gegeven.
• Een infosessie komt binnen enkele weken.
Sport:
•
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De tent (met piek!) staat op. Zetels moeten nog tot ginder geraken, Gerwin helpt. Bart en
Frederik helpen met de afbraak achteraf
• We hebben de veldvoetbal gewonnen met 7 – 1 maar de zaalvoetbal verloren.
• De assistenten moeten nog steeds mogelijke data doorgeven voor de oefenmatch
Website:
• Sommige foto’s zijn van slechte kwaliteit.
• Kunnen er uren vermeld worden in de agenda? Ja hoor!
• Kan de agenda ook in de juiste volgorde verschijnen? At your command!
• Er zijn links toegevoegd betreffende het leerkrediet
• Er moeten nog foto’s toegevoegd worden
• Foto’s zijn vaak van hetzelfde kliekje: fotografen moeten opletten dat ze heel de zaal
rondgaan en van zo veel mogelijk mensen kiekjes nemen.
• Er is een probleem met de header op het forum.
Varia:
• Leander is cursusmateriaal geworden!
• Het idee om een Miss & Mister Historiaverkiezing te organiseren stuit op veel tegenwind
• Voorstel: een verkoop van oude cursussen en T‐shirts aan het eind van het semester of
tijdens de lustrumviering.
• Badmuts van de week: Timmie en Sam die op stap gingen met een aftrekker.
•

Uw secretaris

De voorzitter,

(die meer baard heeft dan Baardman),

Gerwin De Roy

Leander van Reeth
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