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Verslag kringvergadering Historia vzw 27 oktober 2008
Aanwezig: Wouter, Anne, Ruth, Goedele, Timmie, Karolien, Gert, Kenneth, Inge, Jonas, Tine, Evi,
Sarah, Ward D., Alexander, Jantje, Ward L., Bart, Frederik, Leen, Victor, Lies, Maarten, Karen, Lander,
Annette, Gerwin, Leander, Ruben (te laat).
Verontschuldigd: Laura, Sam, Thomas.
Afwezig: Niemand!
Evi kreeg van Laura een volmacht om in haar plaats te stemmen.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•
•

Want moet met een t;
De stewardshifts stonden er niet op, maar waren ook niet doorgegeven;
Onderwijs: Nederlanden gaat van 4 naar 6 studiepunten en niet andersom;
Het voorschot aan Acco was al betaald.

Drama:
•
•
•
•
•

De auteur van het stuk heet John Patrick;
De tekstboekjes zijn besteld;
Gerwins neus is afgebeten;
Het ITF is ermee gestopt, de organisatie wordt vanaf nu geregeld door LOKO Cultuur, wat
voor ons in principe niks zou moeten veranderen;
Morgen is het repetitie. De branddeur gaat dicht om 22u, tegen dan moet iedereen dus uit
de perma zijn.

Film:
•

Het is Historia Humorweek deze week!

Sport:
•

•
•
•

De 24‐urenloop was een groot succes, de sfeer zat goed en het resultaat (13e plaats voor
Letteren United) ook. Alleen financieel was het iets minder oké: een verlies van om en bij de
€ 500 viel ons ten deel. Zie ook KOCO;
IFB: veld‐ en zaalvoetbal vallen blijkbaar samen, maar het zal wel lukken om voor beide
genoeg spelers te vinden;
Woensdag is het zaalvoetbal voor de dames op pleintje 2;
Vanavond is het voetbal, damesvolleybal en zaalvoetbal.

Financiën:
•
•
•
•

Spaarrekening: € 8.000;
Zichtrekening: € 9.349,42;
De stand‐up comedian is betaald: € 575,01;
De Night of the Proms‐tickets zijn eveneens betaald: € 563;
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•
•
•
•

De waarborg voor sport is betaald: € 120;
Er moeten nog 6 toneel‐T‐shirts betaald worden;
De subsidieaanvragen worden deze week ingediend;
Volgende week krijgen we een balans van de periode september‐oktober.

Cudi:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vanaf nu is de cudi enkel nog op donderdag open;
Prof. Cools heeft nog niets laten weten;
De cursus voor het werkcollege van prof. Wils is nog niet binnen;
De Accofractie is nog niet langsgeweest, we gaan hen contacteren om eventueel een datum
af te spreken;
Vanaf 1 december worden er galabaltickets verkocht;
De monitor van de KULAK heeft gevraagd of zijn 25 exemplaren van het boek voor ICC
kunnen overkopen van ons want bij hen kost het ontiegelijk veel en duurt het lang eer ze
eraan geraken. Probleem is dat we er zelf vrij weinig hebben…
Ruben komt binnen, 6,5 agendapunten te laat;
Ward D. vindt zijn GSM belangrijker dan de KV;
Betreffende de Historiatruien: tot 10 november is er een promotie bij de drukker zoals vorig
jaar, de prijs is wel € 2 verhoogd. Ze zouden (ook weer net zoals vorig jaar) wel direct
leverbaar zijn;
o Er wordt gestemd over het ontwerp. 15 stemmen om het net zo te houden als vorig
jaar (bruin, opdruk aan de achterkant), 9 stemmen tegen, 3 onthoudingen. We
nemen dus hetzelfde ontwerp als vorig jaar;
o Hoeveel bestellen we er? Aangezien we hetzelfde ontwerp als vorig jaar nemen,
kunnen we ze blijven verkopen (ook volgende jaren), dus dat mogen er vrij veel zijn.

Onderwijs:
•
•
•

Het is open lesweek! We hebben wel geen flyers en folders gekregen, wat ons eerder wel
beloofd was;
Het zou tof zijn moest Leen nog een compagnon hebben op de sid‐inbeurs op 5 februari;
Het is facultaire commissievergadering geweest, waarop bleek dat Letteren alweer moet
besparen. De vraag werd gesteld of de kringen eventueel de plechtige proclamatiereceptie
willen financieren. We moeten echter wel opletten voor het sneeuwbaleffect: het begint bij
die receptie, maar waar eindigt dat?
o Eerste stemming: 2 voor, 9 contra, 16 onthoudingen  staking der stemmen, er
volgt een tweede stemming waarbij onthoudingen niet meegeteld worden:
o Tweede stemming: 2 voor, 11 contra, 14 onthoudingen  we betalen de receptie
niet.

KOCO:
•
•

Er is cake als bedanking voor onze inzet tijdens de 24‐urenloop en de LetterenTD. Ze is wel
een beetje ingezakt (wat vooral de kok heel erg vond) maar heel lekker!
Ook de praeses bedankt ons voor onze inzet;
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•

•

Er is veel eten over van de 24‐urenloop, dat KOCO deze week donderdag wil verkopen.
Historia heeft hierbij een shift op donderdag, tussen 12:30 en 14:30, die wordt ingevuld door
Annette en Leander;
Morgen is het AV om 18u in MSI 01.08, waarop een nieuwe secretaris verkozen zal worden.

PR:
•
•
•

Er is reclame gemaakt voor Stellabezoek, Boekenbeurs en Night of the Proms;
Er staat geen uur op de Bagatell over de humorweek… oeps;
Foutje op de affiche van de Vietnamavond: die gaat immers niet alleen in de praatkamer
door!

Cultuur:
•

•
•
•
•

Morgen komen de inschrijvingslijsten van het Stellabezoek en het Boekenbeursbezoek.
Willen alvast mee Stella bezoeken: Gerwin, Karen, Frederik, Bart, Ward & Ward, Kenneth,
Goedele, Inge en Leen;
Na de terugkeer van de Boekenbeurs zal de perma even open gaan voor de betalingen voor
de uitstap naar the Night of the Proms. De tickets kosten € 26,80 = paljas (?);
De quiz is bijna af, er is een mail gestuurd naar KBC om onze voorraad balpennen (en prijzen)
aan te vullen;
Een idee voor een daguitstap: Rijssel;
De jenevertocht naar Scherpenheuvel gaat door op 8 december.

NKV/Lustrum:
•
•

Babylon was niet echt geïnteresseerd (maar Raf wel);
Annette contacteerde al verschillende mensen, maar die zijn blijkbaar allemaal op vakantie
want ze antwoorden niet.

Animatie:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

De inschrijvingslijst voor de cantus komt morgen want Kenneths inkt was op;
Er is een vieze werkvergadering geweest via de elektronische snelweg;
Feestweek: de cantus gaat door op maandag (in een nader te bepalen thema), waarschijnlijk
in de Pavlov maar dat staat nog niet vast. De fuif vindt plaats op donderdag @ albatros,
jammer genoeg geen geschikte locatie voor het Together‐Apartconcept;
Op 6 mei volgt er nog een fuif, eveneens in de Albatros, met de voorlopige titel ‘From Dusk
till Dance’, die Kenneth helemaal zelf heeft bedacht;
13 mei is de enige datum waarop de zwanenzangcantus zal plaatsvinden;
Ward en Timmie gaan voetballen tegen Babylon. Succes mannen!
Brood & Spelen:
o Pannenkoeken, geen kaaschips. Inge neemt Barts shift over, Laura die van Evi;
o Volgende week: spek met ei;
Wouter wordt niet één, niet twee, niet drie maar wel vier keer gebeld!
Het is waarschijnlijk mogelijk om het kerstetentje in Pangaea te laten doorgaan.
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Reis:
•
•

26 november komt er een infoavond om 20u. Gerwin regelt een lokaal in het MSI.
Aansluitend zal er nog vanalles gebeuren op de perma;
Voor de samenstelling van het reisprogramma kunnen we rekenen op de hulp van Jonas, die
Boedapest inmiddels al ongeveer als zijn tweede thuis beschouwt.

Hermes: kan een sportverantwoordelijke zorgen voor een artikel over de 24‐urenloop? Dankuwel!
Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Promo van de week: Geuze Mort Subite, € 1 + 1 waarborg. Volgende week: Kwak!
De mobiele tap is kapot en kan dus niet gebruikt worden op de Vietnamavond. Driewerf
helaas!
Historia heeft intussen een schuld van € 399,20 uitstaan bij de fak;
Permacontrole: 8/10 vanwege het halletje (dat Babylon niet opgeruimd heeft);
Ons schild staat tijdelijk in de praatkamer want het is weer bijna gepikt;
Aan de tappers: rosse muntjes horen in het bakje van € 50‐biljetten!
Kroonkurken moeten nog steeds verzameld worden in het bakje naast de vuilbak;
Niet verschieten als je ineens stewards ziet staan bij de Bitch & Pimpavond, dat hoort zo.
Deze dinsdag en donderdag gaan de branddeuren toe om 22u.
Viering 40 jaar fak: er zijn condooms, truien en balpennen besteld. In de namiddag zal er een
soortement buurtfeest georganiseerd worden. Er zullen ook twee optredens zijn.
Vietnamavond: wees zuinig op jeneverglaasjes, en zie dat alles klaarstaat om 22u! Inkleding
zal gebeuren vanaf 18u, alle hulp is welkom. We kunnen helaas geen loempia’s aanbieden en
zorgen dan maar voor hamburgers.
Victor komt nederig vragen of hij nieuwe fakverantwoordelijke mag wezen. Er werd gestemd,
Victor werd unaniem verkozen tot nieuwe fakverantwoordelijke!

Onthaal:
•
•
•
•
•

De doop was leuk voor de meesten;
2 gedoopten komen hun doopcertificaat nog ophalen op de perma;
Woensdag vindt er een fotoreportage omtrent Erasmus plaats in de praatkamer. Evi en Sarah
gaan nog reclame maken in de lessen.
International week (week v. 17 november): er zal een soort kroegentocht gehouden worden
op maandag, met elke fak ingekleed als land. Fakbar Letteren is Polen.
10 en 11 december wordt door UNICEF respectievelijk een film en een voetbalmatch (met
proffen) georganiseerd om wat geld in het laatje te brengen.

Website:
•
•

De foto’s van de doop stonden vrijdag al online;
Om verdere misverstanden te voorkomen is er een nog duidelijker inleidingstekstje geplaatst
op de contactpagina.

Varia:
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De opkuis is deze week voor Gerwin en Annette (tot zover het alfabetisch systeem);
Alumnidag: De medewerkers (Annette, Gerwin, Karen en Goedele) moeten aanwezig zijn
vanaf 10u en zullen bonnetjes, boeken e.d. moeten uitdelen; tevens hoort er ook een speech
gehouden te worden over wat Historia tegenwoordig zoal organiseert;
Voorstel: een georganiseerde uitstap naar het holebifilmfestival, dit wordt doorgeschoven
naar KOCO;
De oefenmatch tegen de assistenten gaat door op 12 november, Sport regelt alles;
Er zijn 2 vaten van LOKO gepikt op de 24u‐loop;
De kluis stond wagenwijd open vrijdag! Kan iedereen er voor zorgen dat dat nooit meer
gebeurd?
LOKO waarschuwde ons voor de ‘red de stoep’‐actie van de politie. Op plaatsen waar er
banners van deze actie hangen, zullen fietsen weggehaald worden. Opletten!
Voor de tapnamiddag van Klio werd ons gevraagd of we samen met Babylon een vat willen
sponsoren. Antwoord: ja!
De secretaris annex webmaster is terug een echte Historiaan geworden!
Waarom is historiografische debatten nog niet begonnen en wanneer zal dat wel het geval
zijn? We weten ’t niet;
Jo David staat in de Campuskrant!
Badmuts van de week: Lander en Leander, bweurk.

Uw geschiedenisminnende secretaris,
Leander Van Reeth
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