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Verslag kringvergadering Historia vzw 11 november 2008
Aanwezig: Ruth, Sarah, Ruben, Frederik, Evi, Maarten, Ward L., Bart, Inge, Goedele, Karolien, Kenji,
Tine, Wouter, Jantje, Anne, Reinoud (Eoos), Karen, Annette, Laura, Lander, Gerwin, Leander, Gaëtan
(Acco), Sam (later maar verwittigd).
Verontschuldigd: Thomas, Victor, Leen, Timmie, Lies, Alexander, Jonas.
Afwezig: Gert, Ward D.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•

Tiresias is verkeerd gespeld;
Karolien stond niet tussen de afwezigen;
De afgevaardigde uit Utrecht heet Frerik.

Financiën:
•
•
•
•

•
•
•

21 man heeft al betaald voor de reis;
Brood & Spelen bracht € 4,46 op;
De uitstap naar The Night of the Proms daarentegen kostte ons € 482,40 ofte 18 tickets. Dit is
niet te doen, er was veel te weinig reclame en er is te kort op de bal gespeeld;
Ook de cantus leverde een verlies op van € 158, aangenomen dat we de waarborg en het
leeggoed terugbetaald krijgen. Ook dit is schandalig veel. In ’t vervolg de cantus best iets
korter houden: maximum tot 1u. Daarnaast (nog) minder ad fundums geven en duidelijk
maken dat je niet moet volgen;
Domeinnaam: € 96,83;
Zichtrekening: € 14.409,30;
Spaarrekening: € 8.000.

Onderwijs:
•

•

Omdat zowat overal (Letteren uitgezonderd) de lerarenopleiding op een historisch
dieptepunt zit betreffende het aantal inschrijvingen wordt er gezocht naar een mogelijke
verkorting van de studieduur. LOKO ziet twee mogelijke alternatieven:
o Een ALO al mogelijk maken na de bachelor;
o Een ‘master in de geschiedenis: educatieve en communicatieve wetenschappen.
Beide alternatieven zijn echter negatief voor ons. Ruth legt dit komende maandag voor aan
de studenten van ALO en SLO.
Deze of volgende week komt er meer info over de sid‐ins. Kandidaten kunnen tegen dan best
de opleiding goed kennen.

Hermes:
•
•

Ligt bij De Raaf maar hun machine is kapot. Hopelijk komt hij nog voor donderdag;
Misschien kan in de volgende een interview komen met prof. Tollebeek betreffende zijn
nieuw boek?
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LOKO:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Het was AV vorige vrijdag;
Vanaf donderdag is het bier in de Albatros Stella;
De shifts voor LOKOmotion zijn doorgestuurd. Wie enkel een op‐ of afbouwshift of een
stewardshift doet moet geen inkomkaart betalen, de rest. De T‐shirts krijg je wel mee naar
huis;
We gaan kaarten verkopen bij ICC, Vos en historiografie (oudheid);
Musicologica vindt geen mensen voor hun afbraakshift. Ward L. wil dit wel doen, en Ruth ook
als het echt niet anders kan.
LOKO wil een studentennota indienen bij de stad en de politie omtrent diversiteit en de
verkeerscontroles waarin gepleit wordt voor een degelijke sensibiliseringscampagne die de
repressieve controles moet begeleiden;
Het ITF mag dan wel opgedoekt zijn, het werd vervangen door het IFTF, wat nog steeds staat
voor Interfacultair Theaterfestival;
Onze statuten zouden tegen woensdag in orde moeten zijn;
Volgende week is het Bloedserieus, maandag en dinsdag in de Hallen en woensdag en
donderdag in ’t Sportkot. Je kan ook altijd op het bloedtransfusiecentrum terecht.

Cudi:
•
•
•

Het boek van ICC is op. Acco gaat ze waarschijnlijk bijbestellen en dan zouden ze binnen 3
weken weer binnen moeten zijn;
Kaarten LOKO zijn nog verkrijgbaar;
Overleg met andere cudi’s betreffende ALO‐cursussen zal op de volgende KOCO‐vergadering
gebeuren.

Gaëtan (een of andere werkmens bij Acco) arriveert en heeft ons het volgende te zeggen:
•

•
•

•

2 december organiseert het departement Geschiedenis van de Oudheid in samenwerking
met Acco een lezing van Fik Meijer in de Parthenonzaal. Meijer is een zeer goede en
populaire auteur over de oudheid. Of we daar soms reclame over willen maken? Yes sir!
Er kan waarschijnlijk een (schriftelijk) interview geregeld worden met deze man;
Gaëtan maakt ons er ook vriendelijk attent op dat de Hermesredactie normaal gezien van
nieuwe (geschiedkundige) boeken recensie‐exemplaren kan krijgen, en dit niet alleen bij
Acco maar bij de meeste uitgeverijen;
Acco‐sponsoring van de lustrumviering is mogelijk maar dan moet Acco wel nog wat meer
info krijgen.

Drama:
•
•
•

We repeteren;
De zaal en datum zijn nog een beetje een soeptje;
Volgende maandag is het vergadering van het IFTF.

Film:
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•

Volgende week is het Juno want de videotheek kon niet garanderen dat ze Wall‐E al binnen
zouden hebben. Die hebben we dan nog te goed op 25 november.

Cultuur:
•

•
•
•

LOKO heeft gemeld dat de voorstelling van Cirque du Soleil niet meer doorgaat. Eventueel
zouden we op 2 december kunnen gaan maar dit zou nog duurder zijn omdat het geen
namidagvoorstelling betreft. Met de uitschuiver van The Night of the Proms kunnen we het
dan misschien beter niet doen. Bij stemming (“Gaan we een uitstap naar Cirque du Soleil
organiseren op 2 december?”) was het resultaat 0 voor, 17 tegen en 5 onthoudingen. Wel
spijtig van die paginavullende reclame in de Hermes;
Quiz: er zijn mooie prijzen!
Duvelbezoek kan best nu geboekt worden: na de feestweek;
De uitstap naar Rijssel zal voor na de paasvakantie zijn.

Lustrum:
•
•

•

Het is vorige week vergadering geweest en het verslag daarvan komt nog.
Lustrumviering gaat door op 24 en 25 maart:
o Dinsdag 24 maart: gezelligheid op de perma’s, met films, foto’s, eten,… ’s Avonds een
debat, waarvoor nog proffen gezocht worden (hopelijk kunnen we Reynebeau
strikken);
o 25 maart: Stadsspel, ’s avonds een massacantus.
Jubileumviering gaat door in de week van 7 februari 2010 en vervangt de feestweek. Dit is
wel vlak na de lesvrije week dus qua PR moet dat zeer strak zitten! Op het programma zullen
onder meer staan: Fuif, cantus, thema‐avond, lezing, academische zitting, uitstap naar de
Zoete Waters, kringbladen in oude stijl, vertelavonden,… Annette heeft een afspraak met de
archivaris om de tentoonstelmogelijkheden te bekijken.

Animatie:
•

•
•
•
•
•
•

De zaal van Pangaea is vastgelegd voor 11 december, van 12 tot 24u. Waarborg is € 50, de
vaste kost is € 10 + lidgeld Alexander (€ 4). Dit is een beetje belachelijk goedkoop, dus
kunnen we wat meer geld besteden aan het menu zelf;
20 november: pendelparty. Er worden versnaperingen voorzien;
De cantus was relatief tof;
Brood & Spelen deze week zal tomaatmozzarella zijn tegen € 0,50. 14‐16u: Tine en Inge; 16‐
18u: Evi, Leander;
De nissen zijn geïnventariseerd door Beer, met dank aan Eoos;
Brood & Spelen van 3 december wordt naar donderdag 4 december verplaatst omdat het
dan zomerse namiddag is en we dan veel meer gaan verkopen;
Morgen is het vergadering voor Rock Historia in Vesaliusstraat 55 om 21u.

Onthaal:
•
•

27 november: 3ebach‐fakbartocht;
International week: de reclame van LOKO is nagenoeg afwezig maar da’s hun probleem.
Programma:
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o
o
o
o

Maandag internationale kroegentocht, niemand is enthousiast;
Dinsdag voedselmarkt @ Pangaea + film;
Woensdag jogging & infosessie voor tweedejaars om 18u in ’t MSI;
Donderdag cantus @ Albatros.

Reis: Het programma is bijna af, het boekje is tegen volgende week klaar.
Fak:
•
•
•
•
•
•
•

’t Is Leffeweek: € 1,20 + € 1 waarborg voor de gewone soorten, € 1,50 + €1 voor 90 9°, tripel
en radieus;
40 jaar fak was tof, de tappers zijn goed bezig met het record;
Permacontrole: 10/10;
Donderdag gaat de fak toe om 22u;
24 november fakwissel met Politika;
20 november Gini Passion  het schilderen van de inkleding gaat door in de namiddag vanaf
14u door o.a. Annette, Frederik en Evi;
T‐shirts: € 8, Pulls € 20

PR:
•
•

Affiches pendelparty en quiz zullen morgen opgehangen worden;
Sorry dat het menu van de Brood & Spelen niet op de Bagatell staat, er zal reclame gemaakt
worden in de les.

Sport:
•
•
•
•

De voetbal tegen de assistenten gaat niet door want het komt nogal slecht uit voor hen. We
zoeken naar een nieuwe datum;
Evaluatie 24‐urenloop: Letteren was blijkbaar vrij onstipt met hun shiften maar dat klopt niet
echt denken we. Er werd geklaagd over de optredens, en terecht;
Het ILT is uitgewerkt;
Er is deze week geen IFB. Herenbasketbal heeft gewonnen, herenvoetbal ook.
Dameszaalvoetbal is heel goed bezig, maar damesvolleybal niet omdat we te weinig volk
hebben.

Website:
•
•
•

De nieuwe domeinnaam is in orde: www.kringhistoria.be, , forum.kringhistoria.be,
film.kringhistoria.be en cudi.kringhistoria.be;
Frederik Keygnaert heeft ons bedankt omdat het zo snel geregeld was;
Enkel positief zielenheil toelaten is onmogelijk.

Varia:
•
•
•

Katrien Philippen is blijkbaar heel ’t jaar ziek  we gaan haar een kaartje sturen;
Er komt zware druk vanuit Eoos voor een Eoos‐Historiamuilweek;
Volgens de verslagen van vorig jaar werd er het meest over KOCO geklaagd door ene Karen
Dewindt;
Verslag
KV
Historia
1111
2008

5

•
•
•
•
•

Er is nog cake;
Opkuis is voor Jantje en Jonas,
18 november: Groot dictee der Leuvense Student @ PDS, € 2 inkom. Allen daarheen!
25 november: Heverleese massacantus. Gerwin heeft drie kaarten uit te delen en doet dat
aan Ward, Bart en Sam;
Er was ook nog iets over een of ander obscuur broederschap, maar ik ben vergeten wat dat
nu weer precies was.

Uw secretaris,
Leander Van Reeth
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