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Verslag kringvergadering Historia vzw 1 december 2008
Aanwezig: Ruben, Gert, Laura, Alexander, Jo David, Ward L., Inge, Bart, Ruth, Sarah, Kenneth, Karen,
Lies, Frederik, Leen, Annette, Gerwin, Leander, Thomas (later), Evi (later).
Verontschuldigd: Victor, Maarten, Goedele, Lander, Karolien, Anne, Sam, Tine, Jonas, Jantje.
Afwezig: Wouter, Ward D.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•
•
•
•

Het is studentenfietsfietsrace (2x fiets);
De reserveringen waren wel van animatie;
Die bus van de K.U.Leuven is zeker, we moeten ze gewoon aanvragen;
De instantrimshot mag eruit;
Het is Cannaerts, met s;
‘Beste provincie’ slaat op het Groot Dictee der Leuvense Student.

Sport:
•
•
•

Het is straks veldvoetbal;
We krijgen normaal vandaag te horen hoe het zit met de waarborg van de 24‐urenloop;
Kan PR reclame maken voor de danshappening en kan dit ook op de site komen?

Cultuur:
•
•
•
•

Jenevertocht: de weg wordt uitgestippeld, er wordt reclame gemaakt en de jenever moet
nog gekocht worden;
We gaan de proffen nog eens persoonlijk vragen of ze zich voor de leeuwen willen gooien op
de proffenvertelavond;
Morgen is het de lezing van Fik Meijer in de Parthenonzaal;
De themadag van het NKV begint om 9:45u.

Lustrum:
•

•
•

De cantus kan niet doorgaan in De Valk of Alma 1 of 2. We gaan nu proberen bij het STUK,
wat waarschijnlijk gratis is maar waar maar plaats is voor 200 man, en anders ook nog eens
bij Alma 3 of De Moete;
Cools wil wel meedoen met het debat (als het binnen zijn vakgebied valt), voor de rest nog
geen reactie;
Morgen heeft Annette een afspraak met Vos in verband met het boek.

Timmie is weg!
Onthaal:
•

De 3e‐bachfakbartocht is min of meer uitgedraaid op een KULAK‐fakbartocht. Het was echter
wel heel plezant, de deelnemers willen het nog eens overdoen dus volgend semester gaan
we iets gelijkaardigs organiseren. Er staan foto’s op Facebook;
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•

Er was heel veel volk op de infoavond over Erasmus, de sprekers waren talrijk en
dolenthousiast, het was heel leuk, kortom: een denderend succes!

Thomas arriveert.
Financiën:
•
•
•
•
•

•
•
•

Brood en Spelen bracht € 12,33 op;
De Hongaarse avond bracht € 133,63 in het laatje;
Alle praesidiumT‐shirts zijn eindelijk betaald;
Nog steeds moeten er 3 ToneelT‐shirts betaald worden maar dat is op komst;
De balans september‐oktober‐november wordt besproken:
o Van de 2e cantus moet nog eens ongeveer € 20 af o.w.v. het klein vat;
o Kerstfeestje: we hebben inmiddels de waarborg en betaling van Pangaea
teruggekregen (het lidgeld echter niet);
o We hebben ook vuilzakken voor de Fak gekocht, die nog worden terugbetaald;
o Er moeten nog subsidies aangevraagd worden voor de bowling;
o De achterstallige betaling aan de K.U. Leuven gaat over administratie‐ &
verzendingskosten van vorig jaar.
Binnen twee weken (i.e. voor 15 december) moeten alle aanvragen voor subsidies
ingediend zijn of we krijgen niets!
Zichtrekening: € 16.993,83
Spaarrekening: € 8.000.

Reis:
•

•

De Hongaarse avond was een succes, er is een quiz gespeeld die uiteindelijk 3 winnaars
opleverde. Zij krijgen elk een filmticket (in het vervolg kunnen filmtickets ook meestal gratis
gehaald worden bij de Studio’s);
Opletten met geld afhalen in het buitenland: zeker iets van cash meenemen!

Hermes: is nu een interview aan het afnemen en zal dat woensdag nog eens doen bij Fik Meijer.
Film:
•
•
•
•
•

Veto heeft gebeld omdat Wall‐E vorige week 3 keer vertoond is geweest. Wij waren echter
de eerste. Veto vroeg zich ook af of de vertoning wel legaal was;
The Dark Knight is een weekje verzet. Zo kunnen we eindigen met een publiekstrekker en
spelen we op safe;
Volgende week zou dan Before the Devil Knows You’re Dead vertoond worden;
De affiches waren vergeten en ook per ongeluk zwart op wit afgedrukt. Thomas dacht dat dit
niet mocht.
Kan in ’t vervolg het schild op de filmaffiches komen?

Animatie:
•

Fuif: kom a.u.b. uw shift doen! Er is trouwens blijkbaar reclame voor gemaakt in het
Nieuwsblad;
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•

Brood & Spelen: gaat deze week op donderdag door. Menu: hamburgers (die woensdag
gekocht zullen worden, ook 1 doos veggieburgers), van 14‐20u. Shifts:
o 14‐16u: Gert & Laura
o 16‐18u: Sarah, Ruth
o 18‐10u: Inge, Alexander

Inge en Sarah zijn weg.
•
•

•
•
•

Volgende week op Brood & Spelen: wentelteefjes/verloren brood/gewonnen brood;
Kerstetentje: Ons Huis is vastgelegd, we mogen dit jaar geen kaarsen gebruiken. Tickets
worden tijdens de openingsuren van de cudi verkocht, en ook tijdens Brood & Spelen. Kristof
kan er niet bij zijn maar er zijn vervangers. De zaal klaarzetten en inkleden zal gebeuren door
Alexander, Gerwin en Frederik om 19u. Iedereen wordt vriendelijk verzocht te blijven voor
de afwas, en ook een handdoek mee te nemen. En versiering, alstublieft dankuwel.
De pop‐poll is er en wordt door animatie rondgedeeld. We gaan proberen de prijzen dit jaar
iets gerichter te maken (in plaats van iedereen een muts).
Volgende week is het rock‐vergadering. De Killbots kosten # 350 + 15% commissie.
Maak reclame voor de comedywedstrijd want we hebben nog maar één inzending!

KOCO:
•
•
•

Vanaf donderdag zijn tickets voor het galabal verkrijgbaar (er zit een handleiding bij over hoe
ze te verkopen);
Er komen nog plakshifts. De affiches zijn trouwens een week eerder klaar dan verwacht;
Voor de ouderdag op 16 mei moeten we nog proffen vragen om te tappen op de cantus en
de proffentap.

Onderwijs:
•
•

•
•
•

•

’t Is volgende week POC, alwaar waarschijnlijk zal beslist worden over de
bachelorhervorming;
LOKO heeft weer een discussienota ingediend: LOKO wil de opleiding aan de KULAK driejarig
maken, ondanks de nadelen die daaraan verbonden zijn: de faciliteiten in Kortrijk zijn daar
niet op voorzien, deze opleiding zou dus misschien minderwaardig worden en bovendien
zouden dan de meesten hun master in Gent gaan volgen. We vermoeden dat deze nota
vooral gericht is op exacte wetenschappen;
Nog geen info over de Sid‐inbeurzen. Er zijn wel nog steeds kandidaten te veel voor Limburg
en Antwerpen;
Iedereen heeft de mail over de diplomaruimte gekregen. Kan deze ook op de site komen?
Misschien is een apart topic op het forum waar Frederik regelmatig updates doorgeeft geen
slecht idee. Zo worden waarschijnlijk meer mensen bereikt dan via de Toledo‐community
(Wat? Wie? Inderdaad.)
LOKO heeft geklaagd over Frederiks artikel in de Hermes: het zou te ludiek zijn en LOKO te
negatief afschilderen. Professoren en studenten zijn over ’t algemeen heel enthousiast over
dat artikel…

Cudi:
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•

•
•
•
•
•
•

Het tweede deel van ICC is binnen, dus waarschijnlijk wordt het donderdag een stormloop.
Kunnen daarom de tickets voor het kerstfeestje door andere mensen, in een andere hoek
van de perma verkocht worden? Ja hoor, Annette en Alexander zullen dit doen.
Bij hen zal je ook tickets voor de proffen‐studentenvoetbal kunnen kopen tegen € 5.
Voor de volgende les Historische Debatten wordt er een cursusje verkocht voor de les tegen
de prijs van € 0,30;
De syllabus Mondelinge Geschiedenis komt tegen donderdag binnen;
De ICC‐handboeken zijn ook bij Acco uitverkocht en het zal heel lang duren voor er nieuwe
komen;
Acco wil onze overschotten terug krijgen om het semester af te sluiten.
Betreffende de pulls: er waren 30 online stemmen: 13 voor behoud van kleur, 11 tegen en 6
onthoudingen. We gaan dus voor dezelfde kleur en latere levering.

Drama:
•
•

Er wordt gerepeteerd;
Veto wil dit jaar niet zomaar recensies schrijven maar wel een groter artikel met interviews
en zo.

Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promo van de week: Tauro: € 1,40 + € 2 waarborg. Ook Chouffe, Gini Passion en Malibu zijn
nog steeds verkrijgbaar zolang de voorraad strekt;
Plannen van aankoop: een diepvries van de Colruyt, een beamer en een muziekcomputer;
’s Namiddags zullen ook puree en noedels van Aiki op de kaart staan. Deze zullen wel niet
gratis zijn op plannen‐Simons;
Dinsdagochtend wordt waarschijnlijk de toog verstevigd;
Er mogen geen fietsen in de gang staan! Meld dit ook als je het opmerkt a.u.b.
Er zijn 20‐centjes te veel, dus alle tappers moeten met veel 20‐centstukjes teruggeven;
Permacontrole: 7/10 (het vat was net te laat weg);
Er zijn nu ook 33’ers Rodenbach, die € 1,40 kosten;
Het is kringenzuip dinsdag en 1e bach is dolenthousiast;
18 december is het flugelfuif;
18 februari is het proffentapnamiddag, dus vraag even aan uw sympathieke prof of die niet
wil komen tappen;
We zijn nog op zoek naar een ludiek thema voor de vrijdagavond van de feestweek;
Er zijn nog Vlaamse cd’s nodig voor de Vlaamsche Avond.

Site:
•
•

Leander gaat Jerome deze week contacteren om eens te bespreken hoe de nieuwe site er
zou moeten uitzien;
Bedankt aan allen die al de moeite hebben genomen een account aan te maken op het
forum!

PR:
•

Is helaas afwezig;
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•
•
•

Kan de Bagatell eens een keertje een lay‐outwijziging ondergaan?
Er zou voor kerstkaartjes van het praesidium aan de Historianen gezorgd moeten worden
Vergeet niet subsidieaanvragen in te dienen voor de posters & Bagatells!

Varia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De cultus van de Baard en de snorrennamiddag staan in de Veto;
Opkuis is deze week voor Inge en Kenneth;
Het is binnenkort kerstmarkt van Katechetika;
Voor zij die meehelpen aan de Slimste Praeses: volgende week zijn de opnames van De
Slimste Mens ter Wereld die we bij kunnen wonen;
Musicologica wil volgende week een cocktailfeestje doen op onze perma, dus de KV zal iets
vroeger doorgaan dan doorgaans;
Kan iedereen alsjeblieft een handdoek meebrengen naar het kerstetentje? Danku!
Reclame maken, reclame maken en nóg eens reclame maken! En ook reclame maken.
Er hangt aan de valven een inschrijflijst voor de Broederschap der Donkere Leffe;
Sinterklaas: Niels kan niet dit jaar, dus hadden we aan Leander gedacht om een personificatie
van de kindervriend ten tonele te brengen. Aangezien het nu nogal laat is, zullen de
bezoekjes volgende week doorgaan;
Badmuts van de Week: Jantje (Satanic?)
Jo is blij dat hij eindelijk eens voor Historia mocht tappen!
Inge bedankt iedereen voor het kaartje.

Uw trouwe secretaris,

De voorzitter,

Leander Van Reeth

Gerwin De Roy
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