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Verslag kringvergadering Historia vzw 3 november 2008

Aanwezig: Ruben, Lies, Anne, Ruth, Bart, Ward L., Maarten, Jonas, Kenneth, Rudi, Evi, Goedele,
Sarah, Inge, Laura, Tine, Victor, Frederik, Annette, Karen, Leen, Alexander, Gerwin, Leander, Gert
(later), Thomas (later), Sam (later).
Verontschuldigd: Wouter, Lander, Jantje, Ward D., Timmie.
Afwezig: Karolien.
Opm.: Thomas had verwittigd dat hij later zou zijn.
Opmerkingen vorig verslag: De uren van de humorweek stonden niet op de Bagatell (en wel op de
affiche).
Financiën:
•

•
•
•
•
•

Vietnamavond:
o Voor de inkleding werd € 6,50 betaald aan Leen;
o De hotdogs brachten € 60,52 op;
o De cocktails brachten € 91,65 op.
Er hebben al 8 mensen betaald voor de reis en Evi was de eerste;
Er zijn nog 17 T‐shirts over; Timmie en Jantje moeten hun T‐shirt nog betalen;
Er staat € 8.000 op de spaarrekening…
… en € 12.562,78 op de zichtrekening;
De balans van september‐oktober wordt overlopen. Opmerkingen:
o Bij de volgende cantussen moet er beter opgelet worden zodat we niet net voor het
einde nog een nieuw vat moeten aanslaan;
o Ruth wordt gebeld;
o Cudi: Inkomsten van de T‐shirts bedragen € 427,50, die van cursussen € 11.644,01;
o Op het praesidiumweekend werd € 213,17 verlies gemaakt;
o Bart Cannaerts: enkel de commissie voor het boekingskantoor is al betaald (in
tegenstelling tot wat eerder was gezegd), het resterende bedrag moeten we hem op
de avond zelf betalen.

KOCO:
•
•
•

•

Babs heeft Karens verslag gepikt;
Karen is de nieuwe secretaris van KOCO en krijgt daarvoor een beleefd applausje;
Men is op zoek naar een ontwerp voor de affiche van het galabal. Deadline hiervoor is 15
november. Hier hangen affiches voor uit, maar het zou best ook in de lessen aangekondigd
worden. De winnaar krijgt twee inkomtickets;
Het verlies van de 24‐urenloop is nog niet helemaal gedekt, maar we hopen te stranden op €
250 verlies;
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•

Volgende week is het LOKOmotion – de shiftenlijst is op komst. Breng allemaal uw nineties‐
en Joepiegerief mee!

Cudi:
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Van Ermen wil nog een cursus bij ons laten uitgeven (die we nog hebben van vorig jaar);
We hebben nog niks gehoord over het boek van prof. Wils’ werkcollege;
Prof. Cools heeft beslist het allemaal zelf te regelen;
De nieuwe openingsuren vormen blijkbaar geen probleem voor het publiek;
De Accofractie gaat nog iets laten weten, de bal is dus in hun kamp;
Er werden 100 pulls besteld voor een totaal van € 1.600. Ze zouden op 21 november geleverd
worden. We verkopen aan € 18/20 (lid/niet‐lid);
Kenji lacht eens vettig.

Cultuur:
•
•
•
•

De boekenbeurs was een groot succes: er waren 2 kandidaten! Het was heel interessant en
socialiserend en ze hebben Marc Reynebeau gezien!
Voor het Stellabezoek wordt er om 13:45u afgesproken aan de bareel, om rond 14:30u daar
te zijn. Het zou rond 17:15 gedan zijn;
Roel van de Pol bestaat niet!
De Quiz is zo goed als af. Leen, Annette, Laura, Alexander en Karen helpen mee als correctors
en uitdelers. De inschrijflijsten worden nog deze week gemaakt, er is plaats voor 40 ploegen
van 4 man of vrouw of Kenji. Wie nog mogelijke prijzen heeft liggen mag die altijd
binnenbrengen.

Lustrum:
•
•
•
•
•

Het was gisteren alumnidag, er was veel volk en het was heel plezant. De meeste alumni
waren zeer enthousiast over het Lustrum;
Marc Reynebeau is ook heel enthousiast en wilt meewerken;
Er zal een vergadering zijn op woensdag om 17:30u op de perma;
18 november om 20u in lokaal MSI 00.28 gaat de lezing ‘De ziener Tiresias in mythe en
Griekse literatuur’ door;
We zoeken sponsors, hiervoor zal er een sponsorbrief voorhanden zijn.

Sport:
•
•
•
•
•
•

’t Is herenvoetbal!
Er valt eigenlijk niet zo veel nieuws te vertellen;
Er zijn meer T‐shirts nodig en dus ook een beetje geld, dit is geen probleem zegt Financiën;
Het veld voor de match tegen de assistenten ligt nog niet vast. Er gaat wel veel volk
meedoen: stel ons niet teleur!
Rudi’s hand schiet uit en ineens krijgt Kenji een kramp. Hoe vreemd.
Een plan betreffende het Interletterentoernooi: de 12 uur van de Erasmustuin met go‐carts!

Sam arriveert.
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Hermes:
•
•

De artikels en uitslagen van sport zijn onderweg;
Tegen volgende week zou hij af moeten zijn.

Fak:
•
•
•

Promo van de week: Kwak, € 1,50 + 2 waarborg;
Er komt waarschijnlijk een diepvries in de praatkamer;
We kregen 10/10 op de permacontrole;

Er gaat chocolade rond maar er is niet genoeg voor iedereen! Awoe!
•
•

•
•
•

•
•

•

40 jaar fak: we zijn op zoek naar taartbakkers: Sarah is kandidaat. Bovendien zijn er flyers en
we worden vriendelijk verzocht om die uit te delen;
Als er iemand de permasleutels nodig heeft, moet dit via de kring geregeld worden. De
sleutels vragen aan het beheer is not done: beheerders weten immers niet wie er
toestemming heeft en wie niet…
Bij het duiken in het archief bleek dat toen de dieren nog spraken het zatte gedrag van ene I.
Goddeeris vaak werd aangeklaagd;
Er wordt gewerkt aan de fakwissel met Politika;
20 november is het dus die Gini Passion, de inzet is zoals gezegd een gratis fuifzaal voor één
fuif voor de best ingeklede fak. Onze fak heet thema Jungle gekregen. We gaan allemaal veel
moeite doen want die gratis fuifzaal kunnen we goed gebruiken! Er werden ook marcellekes
en T‐shirts besteld met passende opdruk;
Oproep aan allen: probeer aan Westvleteren te geraken! Alles wordt terugbetaald, ook
vervoerskosten.
Er is wreed veel onduidelijkheid omtrent de International Week van LOKO maar dat wordt
blijkbaar met Eoos geregeld of zo. Er schijnt ook niet echt enthousiasme te zijn bij andere
fakbars.
Gelieve de praatkamer na gebruik deftig op te ruimen. Trek vooral ook de frigo’s uit de
stekkers en zet ze open.

Film:
•
•
•

Morgen is het In Bruges;
11 november is er geen film omdat de gebouwen dan toe zijn;
18 november waarschijnlijk Wall‐E als ie bij de videotheek is.

Onthaal:
•
•

Idee: 3e bach‐kroegentocht, maar de agenda zit al goed vol en het tweede semester zou een
beetje laat zijn;
Vorige woensdag was er de fotoreportage over Erasmus. Er waren redelijk veel kandidaat‐
Erasmussers, 15 hebben hun naam op de lijst gezet. De organisatie liep helaas een beetje
spaak (maar Sarah heeft dat goed gedaan!), eventueel zal dit in ’t vervolg door KOCO
geregeld worden.
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Kenji is zat en heeft bijna de hele tijd op zijn zij in de zetel gelegen. Tamme kl[censuur]!

Animatie:
•
•

•

•

•
•
•

•

Pangaea is op 10 december niet vrij, maar wel op 11 december. Het kerstfeestje wordt dus
met een dag opgeschoven. Het begint om 20u, de voorbereidingen om 12u.
Brood en Spelen zal spek en ei zijn.
o 14‐16u: Annette en Sarah
o 16‐18u: Ruben en Sam
o De South Parknamiddag was trouwens geslaagd, met dank aan Bart voor het
beeldmateriaal.
De cantus zit vol. Leen kan helaas niet komen helpen. Wie wel?  Alexander, Laura, Ward,
Timmie en Joke. Bereidt u voor op veel contraproductieve spijsverteringsstelsels en zgn.
‘bruine saus’.
20 november: pendelparty: veel PR aub! cocktails:
o 14‐16u: Anne, Bart
o 16‐18u: Evi, Goedele
o 18‐20u: Inge, Lies (Kenji wilt Inge wel)
De Albatros is vastgelegd (ik ben wel even vergeten waarvoor precies);
De Pavlov werd vastgelegd voor een of andere cantus;
Idee van Lies: Historia Rockt: een mini‐rockfestivalletje met 3 groepjes in de Blauwe Kater:
o Goed idee!
o Gert denkt dat ze aan een PA kan geraken en zal daar eens achter horen;
o 26 februari: dit is wel vlak voor het galabal, maar dat is niet zo’n probleem: deels een
ander publiek, en de tickets voor het galabal worden veel vroeger verkocht;
o De optredens zouden tussen 21u en 01u plaatsvinden, daarna zou het
getransformeerd worden in een onvervalst rockfeestje (met gratis inkom vanaf 1u);
o We organiseren een wedstrijd voor groepjes die willen spelen. Demo’s kunnen
opgestuurd worden of in de hand van een praesidiumlid gestopt.
Mecenas wilt graag met ons de laatste fuif van ’t jaar organiseren want zij zijn te klein voor
de albatros. Qua winstverdeling dacht men aan 75‐25. Maar blijkbaar ziet hun praeses dat
niet echt zitten. We zullen het nog eens bekijken.

Reis: Het lokaal voor de infoavond (MSI 00.08) is vastgelegd.
Onderwijs:
•
•
•
•

Bedankt aan allen die hun tijd hebben opgeofferd bij de open lesweek!
De sid‐inbeurzen zitten vol;
Er komt een artikel in de Hermes;
De ALO is blijkbaar het nieuwe pijnpunt maar er wordt aan gewerkt (aparte STB‐community,
juiste syllabi, centraal e‐mailadres,… we zijn benieuwd). Het was vandaag evaluatie van de
ALO maar daar weten we niks van. De cudi kan trouwens best eens overleggen met andere
cudi’s want er zouden cursussen dubbel verkocht worden.
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Drama:
•
•
•

De eerste repetities zijn achter de rug en ze zijn goed verlopen;
Het is morgen LOKOvergadering ‘voor wie het ITF wil overnemen’;
Nu het ITF verdwenen is zullen er waarschijnlijk geen flosjen uitgereikt worden.

•
•
•

Sorry voor de chronologische fout op de Bagatell;
De match tegen de assistenten moet niet op de Bagatell komen;
Als er weinig is om op de Bagatell te zetten, kan best een groter lettertype gebruikt worden.

PR:

Site:
•
•

Als je foto’s hebt, is het het beste om ze aan Leander te geven in plaats van ze door te mailen
want vaak is er kwaliteitsverlies;
We kregen een mail van een assistent die enige tijd geleden uitgescholden is op het forum.
Het betreffende bericht wordt verwijderd. Is het misschien toch geen goed idee om delen
van het forum af te sluiten voor gasten?  Neen, maar voortaan zal er strenger toegezien
worden op schelden, respectloosheid en dergelijke.

Varia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laura en Gerwin staan in de Veto!
Graag reclame in de Bagatell over de ‘Kotroute’: kunst in alle vormen die op koten
tentoongesteld wordt;
Frerik Kaapman (van de Historische Kring van Utrecht) komt donderdag naar Leuven en vroeg
of er niks te doen was. Wie wil mag zich mee gaan amuseren met die jongen;
In het vervolg zou het handig zijn moesten de aanwezigen op de KV nuchter zijn;
De opkuis is deze week voor Goedele en Alexander;
Omdat de schachtenverkoop zoveel heeft opgebracht, kunnen we misschien eens alle
gedoopten trakteren of zo;
Vrijdag was het Klio‐tapnamiddag en het schild van Alfa is gepikt;
Badmuts van de Week: Timmie op de Vietnamavond! Frederik die om 5u ’s morgens aan zijn
thesis begint is eerste eredame.
Er is geen tweede eredame.

Uw toegewijde secretaris,

De voorzitter,

Leander Van Reeth

Gerwin De Roy
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