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Verslag kringvergadering Historia vzw 17 november 2008
Aanwezig: Bart, Leen, Sam, Wouter, Victor, Gerwin, Inge, Laura, Ruben, Evi, Annette, Sarah, Ward D.,
Timmie, Lander, Maarten, Ward L., Karolien, Gert, Anne, Frederik, Goedele (te laat), Kenneth,
Leander, Alexander, Thomas.
Verontschuldigd: Lies, Jonas, Tine, Jantje, Karen
Opmerkingen vorig verslag:
•
•

De waarborg bij de duurdere Leffes stond niet vermeld;
De nieuwe datum van de verzette Brood & Spelen begin december stond niet vermeld.

PR: De affiches voor de 3ebach‐fakbartocht zijn gemaakt.
KOCO:
•
•
•

De affiche voor het Galabal is gekozen;
De evaluatie van LOKOmotion komt na de LOKO‐av van deze vrijdag;
Dankjewel aan al wie een shift gedraaid heeft.

Goedele arriveert
LOKO:
•
•
•

Onze statuten zijn nog steeds niet teruggestuurd  Gerwin gaat binnenkort eens navraag
doen;
Deze week is het Bloedserieus, wie bloed geeft, mag donderdag gratis naar de Blood on the
Dancefloor‐TD.
Dinsdag is het Groot Dictee der Leuvense student. Hiervoor moet je je inschrijven op de site.
We spreken af om 18:30u in de fak.

Film: ’t is Juno deze week, in lokaal MSI 00.20.

Hermes:
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe deadline voor de Hermes is maandag 8 december;
B‐Magazine, het kringblad van Babylon gaat ‘gluren bij de buren’: studenten van andere
Letterenkringen interviewen. Hier kan evt. een uitwisselingsprojectje van komen;
Er komt een rubriek ‘uitlaat’ zoals in de Humo, allemaal dingen opsturen dus! Graag ook
reclame hiervoor tijdens de lessen en op de Bagatell;
Lander is op zoek naar Oost‐Vlamingen in Leuven om te interviewen;
Na het ideetje van Gaëtan van vorige KV is de hermesredactie op zoek naar recensenten.
Kandidaat zijn Laura, Gerwin en Leander;
De redactie is ook op zoek naar interessante vragen om te stellen aan Fik Meijer en glimlacht
eens lief naar Frederik (na zijn aankomst op de perma uiteraard, cf. infra);
Er was nogal veel wit in de Hermes…
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Vriendtje, Alexander en Frederik komen toe.
Onderwijs:
•

•
•
•

De didactische commissie is vandaag bijeengekomen en er is beslist dat 2e en 3e bachelor
geen proclamatie meer krijgen maar hun punten gewoon van K.U.Loket moeten halen. De
proclamatie voor 1e bach en de plechtige proclamatie voor de masterstudenten blijft.
Op de infodag van 21 maart vallen de Geschiedenissessies in de ochtend, zodat we een hele
namiddag activiteiten kunnen organiseren;
De diplomaruimte komt er vermoedelijk pas in 2010‐2011, en dan nog stapje voor stapje;
Het puntje Van Ermen: prof. Van Ermen is zwaar ziek en op ziekteverlof gestuurd voor
minstens de rest van het 1e semester en waarschijnlijk ook het 2e semester. Zijn vakken en
papers worden verdeeld over de andere proffen, het examen heraldiek kan waarschijnlijk
niet doorgaan in januari omdat er geen vervanger voorhanden is. Dit is zeer lastig, maar er is
geen andere oplossing.

Cudi:
•

•

De prof van Nederlandse historische teksten heeft zijn cursus ingediend en vroeg of we de
kost van kopieën die hij al gemaakt had kunnen verrekenen in de prijs. Dit is echter niet de
gewoonte, het gaat hier ook over een merkwaardig hoge kost. Evi gaat na hoe dit juist zi.
Het deel van Verberckmoes van de cursus ICC is nog steeds niet af, hier wordt ook nog eens
navraag naar gedaan.

Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promo van de week: Ter Dolen blond, bruin en tripel: € 1,50 + € 1 waarborg. Daarnaast is er
ook Malibu in promo aan € 2 + € 1.
De verwarming is gemaakt;
Permacontrole: 10/10;
Het koertje is vaak nogal letterlijk een stort: de vuilzakken worden er nogal onceremonieel
bijgeworpen. Let hier een beetje op. Eventueel wordt er een rollensysteem opgesteld;
Gini‐passion donderdag: er is al een knutselmoment geweest, het tweede komt woensdag.
Kom ook aub verkleed!
Volgende DINSDAG is het dan eindelijk fakwissel met Politika;
2 december is het kringenzuip;
’t is internationale kroegentocht en er wordt wok verkocht in de fak;
Het is morgen Nigga‐/ninja noon van Mecenas;
Donderdag is het verder ook pendelparty;
We hebben de radio gehaald met het taprecord;
Citaat van de week: “No, we lost.” (zei de Duitser op de vraag of zij op 11 november ook vrijaf
hebben)
Volgende woensdag is het snorrennamiddag;
De pulls zijn bijbesteld.

Onthaal:
•

27 november is het infoavond Erasmus om 18u;
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•
•

Deze week is dus de international week;
Als de fakbartocht op tijd gemeld wordt zijn normaal gezien de 33’ers aan €1 te verkrijgen.

Financiën:
•
•
•
•
•
•
•

Brood & Spelen maakte voor ’t eerst dit jaar verlies, namelijk € 10,47;
We hebben € 496,20 betaald aan de fak, intussen moeten zij ons nog € 29,25;
We hebben nog 6 codices over;
We hebben nog niks gehoord over de waarborg van de cantus (i.v.m. die kapotte wc);
Voor de reis heeft inmiddels 27 man betaald. Nog 13 waarvan 9 praesidiumleden moeten
hun bijdrage dus nog leveren;
Zichterkening: € 14.782,33
Spaarrekening: € 8.000

Reis:
•

•

Volgende woensdag is het Hongaarse avond. Reis zorgt zelf voor de affiche, dit moet PR dus
niet meer doen. Er zal die avond een wedstrijdje georganiseerd worden, kan Historia vzw
sponseren voor een klein prijsje?
De boekjes gaan morgen of zo binnen bij De Raaf.

Animatie:
•
•
•
•
•
•

•

De animaatjes zijn verbolgen omdat ze niet wisten dat Brood & Spelen afgeschaft was deze
week maar dat komt eigenlijk omdat ze niet opgelet hebben op de KV. Foeikes!
Er zijn nog veel tomaten over van vorige week die over te kopen is tegen inkoopprijs;
Woensdag gaan we kijken in Pangaea, vooral om te zien of er daar servies voorhanden is;
Brood & Spelen volgende week zullen loempia’s zijn;
We moeten eens navragen of Devroye zelf ook van zin is eten te verkopen op de zomerse
namiddag en zo ja, wat dan precies;
Rock Historia: er zal 1 headliner zijn (hiervoor zijn al enkele groepen gecontacteerd), Gipsy on
the rocks en dan nog 1 of 2 groepjes. De deadline om demo’s in te sturen is 19 december. De
affiche voor de wedstrijd is af maar nog niet gedrukt;
In de 30 minuten voor het optreden van Bart Cannaerts zal Toneel een klein voorproefje van
het stuk brengen van ongeveer 10 minuten. De rest wordt opgevuld door een act waarvoor
we ook een wedstrijd zullen uitschrijven.

Lustrum:
•
•

Er is toch interesse bij Babylon;
De kosten voor een boek zouden neerkomen op € 3.000 tot 5.000. Met wat geluk kunnen we
voor de helft subsidies krijgen, voor de andere helft zijn sponsors dus broodnodig.

Cultuur:
•

Quiz: de inschrijvingslijst is zoek! Of nee, toch niet! Ja? Nee? Vriendtje gaat even kijken: hij is
terecht! Danku Vriendtje!
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•
•
•
•

Wie kan er met een beamer werken? Alexander! Die zou 20 minuten op voorhand aanwezig
moeten zijn, net zoals de verbeteraars;
De bezoeken aan brouwerij Moortgat en het Fort van Breendonk zouden elk ongeveer € 5
kosten, buskost uitgezonderd;
Misschien gaan we toch nog naar het Terra Cottaleger, eventueel samen met Eoos of Alfa,
die er sowieso heen gaan.
We gaan binnenkort proffen contacteren voor de vertelavond.

Sarah vertrekt. Adieu!
Website: Sinds de nieuwe domeinnaam worden sommigen elke keer spontaan terug uitgelogd. Dit
ligt er misschien aan dat de nieuwe domeinnaam ‘cloaked’ doorverwijst naar de oude. Leander gaat
eens na wat daaraan te doen valt.

Sport:
•
•
•
•
•
•

Herenvoetbal tegen Ekonomika resulteerde in een 1‐1 gelijkstand;
De damesvolleybal van woensdag is verzet naar een niet nader bepaalde datum;
De zaalvoetbal zal toch gewoon doorgaan
De voetbaltruitjes zijn eindelijk gewassen (stinkers)!
De assistenten hebben niet meer geantwoord, de match zal waarschijnlijk voor ‘t 2e
semester zijn;
Er zijn nog niet echt nieuwe truitjes nodig, dus worden er voorlopig ook nog geen ingekocht.

Drama: we treden op op zondag 15, maandag 16 en dinsdag 17 maart 2009 in zaal De Koelisse om
20u.
Varia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit is de tiende KV van ’t jaar!
Het kaartje voor Katrien ging rond, er is ook een cadeautje gekocht;
Het is donderdag cultusvergadering van de cultus van wannabe‐baardmannen, om 20:30u,
niet op de Perma;
PR was niet in de les vandaag;
Donderdag is het kotfeestje @ Leon Schreursvest 37.
Opkuis is deze week voor Inge en Karen;
De Heverleese cantus is dan toch niet gratis maar kost daarentegen € 10. Sam wordt daarom
vervangen door Kenji;
Politika vraagt medewerkers voor hun ‘Slimste Praeses’‐wedstrijd. Laura, Evi, Inge en
Alexander zijn kandidaat. Meer details volgen nog;
De deur van de perma was vorige week nog open. Let hierop aub!
Badmuts van de week: Gerwin die ons wijsmaakte dat de Heverleese cantus gratis was en
Leen die 24u in de fak zat was en daarna op date ging.

Verslag
kv
Historia
1711
2008

5

Uw enigszins toegewijde secretaris,
Leander Van Reeth
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