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Verslag kringvergadering Historia vzw 24 november 2008
Aanwezig: Victor, Leen, Frederik, Lies, Karen, Annette, Jonas, Tine, Karolien, Sarah, Ward L., Lander,
Timmie, Alexander, Laura, Ruben, Anne, Wouter, Gerwin, Leander, Kenneth (later), Ward D. (later),
Sam (later), Goedele (later), Jantje (later).
Verontschuldigd: Evi, Gert, Ruth, Inge, Maarten, Bart, Vriendtje.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•

De fak moet nog aan ons betalen, niet andersom;
Lustrum: Babylon heeft wel interesse.

Reis:
•
•

Woensdag is het Hongaarse avond vanaf 21:30u, de affiches hangen uit en morgen worden
de inkopen gedaan;
Reis krijgt € 15 voor een prijsje op die avond.

Sport:
•
•
•

Woensdag is het veldvoetbal tegen Apolloon maar we hebben waarschijnlijk te weinig
spelers, dus die match wordt misschien verplaatst;
We staan in zowat alle categorieën 2e of3e, behalve voor volleybal;
De studentenfietsfietsrace zal in de buurt van de Vismarkt doorgaan, in de namiddag van 4
maart. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promo van de week: Chouffe van ’t vat. € 1,20 + € 2 waarborg;
Sam drinkt een hele week Chouffe;
Ook als Sam iets anders vraagt om te drinken, drinkt hij toch Chouffe. It’s magic!
Malibu & Gini Passion zijn nog steeds te verkrijgen;
De fak overweegt om een beamer aan te kopen, die ook de kringen zouden mogen
gebruiken;
Woensdagavond is er in de Mecenasperma ingebroken, daarom doen ze morgenavond een
benefietcocktailfeestje;
In ’t vervolg zullen de branddeuren iets vaker dicht gaan op drukke avonden;
Permacontrole: 3/10 omwille van het open vat (komende van de cantus) dat hier nog stond;
Dinsdag is’t kringenzuip in de praatkamer, allen daarheen want onze grootste drankorgels
kunnen niet meedoen;
Woensdag is het snorrennamiddag en geeft Rudi een vat.
Sam komt toe op de vergadering en wordt ingelicht over zijn drankplanning;
De fak zal waarschijnlijk open zijn op oudjaar;
Bedankt aan alle knutselaars voor de Gini Passion. Het was verdomd sjiek maar we weten
nog niet of we gewonnen hebben;
De nieuwe pulls komen binnen op 5 december, cadeautje van de Sint;
Morgen fakwissel;
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•

In de fakfeestweek gaat er een proffentap door, gelieve dus bij uw prof te polsen of hij dat
soms ziet zitten.

Animatie:
•

De pendelparty was geen succes: er was weinig volk. We denken dat dit komt doordat het
enkel via affiches en de Bagatell aangekondigd was. Ook in het algemeen zou er veel meer
mondelinge reclame gemaakt moeten worden (aankondigingen in de les). We spreken af dat
elke functie dit zelf doet, als dit om een of andere reden niet gaat, gelieve dan met PR af te
spreken dat zij het aankondigen.

Jantje arriveert.
•

•
•
•

•

•
•

De keuken van Pangaea is veel te klein voor het kerstfeestje. Daarom zou het toch in Ons
Huis doorgaan en dan toch op woensdag. Vanaf volgende week kan je inschrijven. De prijs zal
€ 8 zijn (één prijs voor leden en niet‐leden).
Brood & Spelen: loempia’s deze week! Lies gaat de loempia’s en saus halen. Shifts: 14‐16:
Tine, Jonas; 16‐18: Anne, Ruben. Volgende week zijn het hamburgers.
3 december is het Schimmelpaardty, een volledige lijst met de shifts is nog op komst;
Het is tijd om aan de pop poll te beginnen, aangezien de resultaten op het kerstfeestje
moeten gekend zijn. Best een stapeltje vooraan leggen in de les in plaats van uitdelen, zo
verspil je minder papier;
Rock:
o De PA die Gert ons aangeraden had, krijgen we alleen als dat bewuste groepje ook
optreedt, dus we zoeken verder naar een andere PA;
o KBC‐getsjoemp van Karen: je krijgt polsbandjes van KBC als je voor dit evenement
een verzekeringspolis voor burg. Aansprakelijkheid bij hen afsluit maar die hebben
wij al via KOCO.
o De verzekering van KOCO is ook bij KBC, dus we moeten eens navragen of we er via
die weg niet aangeraken.
o Anders kan Sam ook eens in de Chiro op zoek gaan naar polsbandjes.
Er is al één kandidaat voor de comedywedstrijd.
De laatste reserveringen van de Pavlov en de Albatros zijn in orde.

Drama: Het concept ‘Fluwelen Flosj’ was gepatenteerd door het ITF, dus nu zijn we op zoek naar een
nieuwe naam.
KOCO:
•
•
•

Het ILT gaat door op donderdag 2 april= voor de flugelfuif. Meer info volgt.
Galabal: iets met een androgyn Aziaatje. Tickets zijn hopelijk vrijdag al af. Er zijn per kring 10
tickets met eten en 50 gewone tickets.
Het zou tof zijn als er bij de ouderdagcantus ook assistenten of proffen aanwezig zijn, dus ga
ook hiervoor eens polsen.

LOKO:
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•
•
•
•

Op de evaluatie van LOKOmotion was men zeer positief over ons. Nogmaals bedankt aan alle
helpende handen;
De statuten zijn eindelijk in orde;
Er is een probleem met de vloer van de Albatros. Voorts zijn wij tot hiertoe de enige kring die
hem al 3 keer hebben geboekt;
De meeste kringen vegen hun voeten aan de plakafspraken (wij niet uiteraard). Er wordt naar
een oplossing gezocht.

Goedele arriveert.
PR: De affiches van de Schimmelpaardty zijn geplakt, alsook die voor de comedywedstrijd. De
snorrennamiddag wordt in de les aangekondigd.
Onthaal:
•

•

Donderdag is het 3e bach fakbartocht. Vertrek om 21u aan de fak. Het is de bedoeling zo veel
mogelijk te zuipen, anders is het hoogst waarschijnlijk dat je bevriest op de weg tussen twee
fakbars.
De infosessie over Erasmus gaat donderdag door tussen 18 en 22u, in MSI 02.015 en 02.18.

Cultuur:
•
•
•
•

•
•
•

De quiz was heel leuk maar wel nogal moeilijk. Bedankt aan alle verbeteraars!
Er is een prijsofferte aangevraagd voor de bus naar Breendonk, maar we kunnen er een gratis
krijgen van de unief. De uitstap zou doorgaan op 17 maart.
Wie wil kan op 3 december mee met Alfa naar het Terra Cottaleger. De prijs is € 18.
Het IQA, een vereniging die thematische quizzen organiseert, vraagt of wij soms een
delegatie willen sturen naar hun geschiedenisquiz, die 28 februari in Duffel gehouden wordt.
We gaan dit echter niet als uitstap van Historia organiseren.
NKV: 13 december is het themadag over de 2e eeuw n.Chr. Sarah, Anne en Karen gaan
helpen. De lezing was trouwens heel tof.
We zijn bezig met proffen contacteren voor de proffenvertelavond. Vergeet niet hen er
voortdurend aan te herinneren want ze durven dat al eens vergeten.
De jenevertocht zal overdag doorgaan, we zijn normaal tegen 18u terug. Om de x kilometer
zullen drankspelletjes georganiseerd worden.

Lustrum:
•
•
•
•
•

Normaal gezien worden er geen cantussen gehouden in De Valk maar misschien wordt er wel
een uitzondering gemaakt als we eens lief lachen naar een zekere Monique;
We kunnen subsidies krijgen van LOKO of de Cultuurcommissie, niet bij allebei tegelijk. De
subsidie van de CC ligt hoger, maar die zijn blijkbaar wel heel streng.
Annette heeft een afspraak met prof. Vos om de praktische kant van het boek eens te
bekijken;
Alle profs hebben een mail gekregen over het debat;
Ook bij de POC gaan we subsidies vragen.

Hermes:
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•
•
•

De vragen voor Fik Meijer zijn doorgestuurd;
Voor het Oost‐Vlaanderenproject kan Lander misschien Florian contacteren, dat is namelijk
een Oost‐Vlaming.
We zullen in de volgende Hermes reclame of zelfs een interview plaatsen voor Kameno.

Cudi:
•
•

•

Er is een deel van Pastures cursus ICC binnen. Die is donderdag klaar. Van Verberckmoes
hebben we nog niks gekregen.
Voor Historiografische Debatten is er een mail gestuurd naar de proffen, met de vraag of ze
hun deel al voor de lessen kunnen leveren zodat ze tijdens de les verkocht kunnen worden;
en anders of ze per semester (of ineens allemaal) gebundeld kunnen worden.
De pulls: enkel XL zal tegen donderdag binnen zijn. Er wordt wat heen en weer
gediscussieerd of we nu gaan wachten tot volgende semester of voor een andere kleur
kiezen. Andere kleuren zouden al binnen 2 weken binnen zijn. Feit is wel dat we dan nog
maar een week (en dus maar een cudimoment) zouden kunnen verkopen voor de
vakantie/blok. Naar een andere firma gaan is geen optie want dan zou het € 30 kotsen (dixit
Gerwin). We moeten in elk geval eens gaan reclameren bij T‐Art want dit is al het tweede
jaar op rij dat zoiets gebeurt (zie ook uw inmiddels stevig gevulde mailbox).

Financiën:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er moeten nog steeds 3 toneel‐T‐shirts betaald worden, dus we gaan die drie mensen een
beetje stalken;
Jantje moet zijn Praesidium‐T‐shirt nog betalen;
Er moeten nog 6 praesidiumleden betalen voor de reis;
De Pendelparty leverde € 73,13 verlies op, maar we hebben nog ingrediënten over;
Er zijn vuilzakken gekocht, die liggen in de kast;
Het Pavlovperikel kostte ons € 25, wat het totale verlies van de cantus op € 188 brengt;
Spaarrekening: € 8.000;
Zichtrekening: 15.516,86. Geen nood, dit geld zal wegsmelten als sneeuw voor de zon!

Onderwijs:
•

•
•
•
•
•

Er kunnen maar 2 mensen per sid‐INbeurs mee, dus moeten er enkele kandidaten sneuvelen.
Er is nog geen info over de sollicitaties. Frederik wil de overblijvende kandidaten wel eens
briefen over de opleiding, moest dit nodig zijn.
StRaaL: de steun die ons gevraagd werd voor de proclamatiereceptie zou enkel gaan om hulp
bij opdienen etc. Dit is uiteraard geen probleem.
Nu Katrien Philippen weg is, worden haar taken overgenomen door Koen Demarcin en
(vooral) Hanneke Deleu.
Ook Ingrid Van Hecke (STB Master) is weg, zij wordt vervangen door Alexandra Verhaegen.
Er wordt hard naar een oplossing gezocht om het examen Heraldiek toch in januari te laten
doorgaan maar er is nog steeds geen vervanger gevonden.
Er is een idee om de vakken Geschiedenis van de Britse Eilanden, Frankrijk en Duitsland te
schrappen in het kader van bezuiniging en hervormingen (er is geen geld voor nieuw
personeel dus het oude personeel krijgt steeds meer zaken op hun schouders). Er is gekozen
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•

•
•

voor die vakken omdat die vrij tot zeer vaak overlappen met overzichtsvakken. Men vergeet
echter dat die vakken door vele Taal‐ en Letterkundestudenten gevolgd worden en voor hen
is dat wel allemaal nieuwe leerstof. Ons idee om ze tweejaarlijks te laten doorgaan is ook
geen optie want regiovakken zullen in de toekomst enkel in 3e bachelor te volgen zijn.
Hoewel ook dit weer te relativeren is in het kader van de diplomaruimte. Hoe dan ook, wij
zijn tegen het schrappen van die vakken.
Proclamatiedata:
o In het 1ste semester krijgt enkel 1e bach een proclamatie, de rest vindt zijn punten
op K.U.Loket op vrijdag 6 februari (master in de voormiddag, bachelor in de
namiddag).
o In het 2e semester krijg waarschijnlijk toch iedereen een proclamatie omdat dit zo
moet volgens de faculteitsregels.
De diplomaruimte zal niet volledig ingang vinden volgend jaar. De afschaffing van de jaren zal
er wel al zijn, waardoor er enkel gedelibereerd wordt na 3e bachelor en master.
De vaste examenplanning (waardoor je direct in september al weet wanneer je examens
vallen en je daar dus rekening mee kan houden bij het invullen van je ISP) zal ook ten
vroegste voor 2010‐2011 zijn.

Film: deze week Wall‐E, volgende week Pan’s Labyrinth, de week erop The Dark Knight.
Site:
•
•
•

•

De nieuwsberichten blijven erg kort op de site staan (enkel de 5 laatste), kan hier iets aan
gedaan worden? Ik zal eens proberen (update: ’t is gelukt).
De knopjes ‘film’ en ‘cursussen’ leiden nu rechtstreeks naar de eigen sites van film en cudi,
zodat de verschillende sites mekaar niet meer tegenspreken.
Lander gaat op het forum het Praesidiumgedeelte opkuisen. Daarnaast zou het handig zijn
dat er van elke functie minstens een persoon het forum af en toe eens nakijkt, omdat er daar
vaak nuttige feedback of opmerkingen of zo gemaakt worden. Om dit gemakkelijker te
maken zal er gewoon voor elke functie een draadje zijn (in plaats van voor elke activiteit).
De agenda moet nodig geüpdatet worden!

Varia:
•
•
•
•

•
•
•
•

Het cadeau voor Katrien is afgegeven aan Clothilde;
Cannaerts doet mee aan De Slimste Mens: gratis reclame voor ons!
De opkuis is voor Karen en Karolien;
Politika zal binnenkort inlichtingen geven over De Slimste Praeses. Met een beetje geluk kan
men Erik Van Looy strikken om de presentatie te doen en kunnen we naar de opnames van
De Slimste Mens.
De Heverleese massacantus begint om 19u in Alma 3. We spreken af om 18:30u in de Fak.
Er is een Fak‐pop poll die je mag invullen;
Badmuts van de Week: Karen Laura (zie volgend puntje)
De beste provincie op het Groot Dictee der Leuvense Student was West‐Vlaanderen, de beste
Historiaan was Wout Peeters (Laura’s reactie: “Van welke kring is die?”)
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Uw slecht uitgeslapen secretaris,

De voorzitter,

Leander Van Reeth

Gerwin De Roy
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