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Verslag kringvergadering Historia vzw 8 december 2008
Aanwezig: Leander, Gerwin, Bart, Leen, Frederik, Annette, Sam, Ruben, Wouter, Anne, Jonas, Tine,
Sarah, Kenneth, Karen, Lies, Ward L., Lander, Maarten, Timmie, Ruth, Laura, Inge (later), Karolien
(later), Gert (later), Goedele (later), Alexander(later).
Verontschuldigd: Jantje, Ward D., Victor, Evi, Thomas.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•

De 15% extra voor de Killbots is commissie;
De proffen die KOCO nodig heeft zijn voor de cantus en proffentap op de ouderdag;
De quiz en het spel op de Hongaarse Avond was eigenlijk hetzelfde.

Lustrum:
•
•
•
•
•
•

Vos helpt ons bij het boek en vond het voorstel OK;
Misschien kunnen we toch nog De Valk boeken voor de cantus, maar dat moeten we dan
regelen met ene Monique. Voor Kerstmis zou er antwoord moeten komen;
Er is een mail gestuurd naar Acco i.v.m. het drukken maar we hebben nog geen antwoord
gekregen;
De subfaculteit geschiedenis wil subsidiëren voor het jubileum, maar we moeten wel nog een
begroting indienen;
Denk allemaal eens na over een onderwerp voor het debat want dat moet echt wel ergens
naar lijken!
Unizo is geïnteresseerd om te sponsoren, hoera!

Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promo: het is Mexicaanse week  Desperado’s à € 1,70 en Tequila Boem Boem à € 2,50;
Malibu is even van de kaart verdwenen, Gini Passion is daarentegen wel nog verkrijgbaar;
De beamer is aangekocht;
De opties voor een mogelijke aankoop van een muziek‐pc worden nagegaan;
De toog is verstevigd, het ziet er niet uit maar ’t helpt wel;
Wereldwinkelfruitsap is niet haalbaar wegens te duur;
Er zijn nieuwe handdoeken;
De fak moet nog € 23 betalen aan Historia;
Permacontrole: 10/10;
Vergeet niet uw eventuele aankopen in het fakboek te schrijven!

Inge arriveert.
•
•
•
•
•
•

Het is als DJ mogelijk om in de namiddag te draaien maar dan krijg je wel geen gratis drank;
Ideeën voor een thema voor de vrijdagavond van de fak‐feestweek zijn nog steeds welkom;
We zoeken nog altijd proffen voor de proftap op de ouderdag. De Pauw is alvast kandidaat;
De fak zal niet open zijn in de lesvrije week;
De nieuwe pulls zijn net afgehaald maar nog niet uitgepakt;
Nogmaals proficiat voor de kringenzuip;
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•
•

Morgen is het Vlaamse Avond, allen daarheen!
Er is een MP3‐speler gevonden!

Sport:
•
•
•
•

We hebben nog geen info over de waarborg van de 24‐urenloop;
Vanavond is het zaalvoetbal tegen LBK en volleybal, deze laatste moeten we zeker winnen;
LOKO Sport gaat deze vakantie ineens de hele kalender van het tweede semester doorsturen;
De veldvoetbalwedstrijd van vorige week tegen Farma is heel onsportief verlopen dus gaan
we waarschijnlijk een inhaalwedstrijd spelen die we eveneens moeten winnen, anders gaan
we niet door naar de volgende ronde. LOKO Sport moet zich hier nog over uitspreken.

Hermes: zal dikker zijn dan de vorige: we hadden al veel eigen artikels en hebben ook veel
inzendingen gekregen.
LOKO:
•
•
•
•
•
•

Bloedserieus was een zeer groot succes;
Historia staat nog steeds op kop wat het afhuren van de Albatros betreft;
Deze week is het Students for Children met donderdag de befaamde voetbalmatch;
De International week was niet zo’n groot succes als Bloedserieus;
Het reserveringsidee betreffende plakafspraken is niet goed, waarschijnlijk komen er gewoon
een pak meer sancties voor wie zich niet aan de afspraken houdt;
LOKO wil zelf voor een eigen IT‐ondersteuning zorgen.

Drama:
•
•
•
•
•

Er wordt gerepeteerd en het is heel tof;
Volgende week dinsdag is het vergadering van het IFTF;
Laura is bezig met een attributenlijst op te stellen en een teaser te schrijven;
De titel wordt Kaas en zo;
Alle T‐shirts zijn betaald.

Animatie:
•

•

Kerstetentje:
o De inkopen voor de prijzen zijn gedaan, het budget is een weinig overschreden;
o Morgen zullen de ingrediënten aangekocht worden, dus Animatie heeft een
bankkaart nodig;
o Er zijn echt afwassers nodig! Bart, Frederik, Sam, Ruben, Anne, Sarah en Ruth zijn
present;
o Er wordt om 18:30u verzameld aan de bareel, het eten komt op tafel om 19u;
o Het inkleden zal dus om 18:30 gebeuren;
o Om de 30 minuten zal iemand anders met de kas aan de drank moeten zitten. Geen
shiften, het zal spontaan wel gebeuren.
Vlaamse Avond: De rest van de hamburgers zal verkocht worden. Shifts:
o 22‐0u: Bart en Karen
o 0‐2u: Laura en Ward L.
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o 2‐4: Laura en Gerwin.
Alexander arriveert, Annette en Inge verdwijnen.
•
•

Maandag is het cantus: Timmie, Laura, Alexander, Frederik en Lies helpen;
Brood & Spelen: wentelteefjes!
o 14‐16u: Evi, Alexander
o 16‐18u: Leander, Gerwin

Financiën:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Reis: Wouter, Kenneth en Anne hebben betaald. Nu Inge nog;
Voor het kerstetentje heeft 37 man al betaald;
De fuif was slecht: slechts ongeveer € 200 winst. Naar volgend jaar toe best de sint vóór de
fuif laten komen om reclame te maken. Het lag er ook aan dat de kringenzuip de dag ervoor
viel;
Hamburgers: er zijn er al meer dan 100 verkocht en we zitten momenteel aan een € 20‐tal
winst;
De rekening(en) van De Raaf zijn binnengekomen: € 4.006,20 voor de cudi, € 981,93 voor
Hermes en PR. Samen dus een kleine € 5.000;
De rekening van Acco komt nog;
PR en Reis moeten hun subsidieaanvragen nog doorgeven;
Spaarrekening: € 8.000
Zichtrekening: € 11.971,78

Karolien, Gert en Goedele komen binnen na een vermoeiende jenevertocht.
•

Als cadeau voor Babs gaat Lies een bloemeke halen.

•
•

Het kerstkaartje voor op de Bagatell gaat rond;
Er zijn nog geen affiches voor de cantus.

PR:

Film: Volgende week The Dark Knight, alleen spijtig dat Alfa die deze week al draait (zij het in
marginaal slechte kwaliteit).
Reis: niks te melden.
Onderwijs:
•
•

•

•

Vervenne’s mandaat als rector wordt niet verlengd;
Op de StRaaL kwam uit dat de cudiverantwoordelijken geen mails aankrijgen van Acco. Dit is
wel vrij belangrijk want daar zitten uitnodigingen voor de AV’s bij, wat de lage opkomst op
deze vergaderingen verklaart;
De LOKO‐nota over 3‐jarige bachelors in de KULAK was verkeerd uitgelegd: het zou gaan om
een 2‐jarige bachelor + een eenjarige minor in iets anders. Het was echter wel gebaseerd op
exacte wetenschappen;
Franse Historische teksten blijft behouden, net zoals Britse Eilanden, Frankrijk en Duitsland;
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•

•
•
•

Betreffende het minoresidee van het begin van het academiejaar: bij Taal‐ en Regiostudies is
dat een stille dood gestorven. Voor Taal‐ en Letterkunde wil men het blijven proberen,
ondanks te voorziene moeilijkheden met uur‐ en examenroosters. Volgend jaar zou een
testjaar worden.
Historiografische Debatten wordt volgend jaar een semestervak met een vaste titularis.
Historische Geografie en Cartografie zal worden aangepast, zodat enkel Vanneste nog les zal
geven.
LOKO heeft drie vragen geformuleerd naar kringen toe betreffende het Leuvens Universitair
systeem. De twee eerste zijn echter zo geformuleerd dat wij daar geen bevredigend
antwoord op kunnen geven: ze zijn immers gericht op kringen die een hele faculteit
omspannen, wat bij Letteren duidelijk niet het geval is.
o Kunnen jullie als kring naast de bestaande Leuvense vertegenwoordiging ook
instaan voor de gehele facultaire vertegenwoordiging na de integratie van de
academiserende opleidingen? Zo nee, waarom niet.  Zeker niet alleen, er is
minstens een afgevaardigde per school nodig + die scholen hebben zelf ook nog een
kring.
o Is een opsplitsing tussen 'LOKO sociaal', met vertegenwoordiging per king, en
'LOKO onderwijs', met vertegenwoordiging per faculteit een goed idee? (Dit in het
licht van het groeiend aantal kringen in bepaalde faculteiten door de integratie) 
Deze zijn nu eigenlijk al vrij opgesplitst. Op zich is het wel een goed idee: Antwerpse
studenten gaan niet naar Leuven komen om over de 24‐urenloop te praten…
o Gezien de gewijzigde facultaire verhoudingen (aantal studenten, locaties...), kan de
stemmenverdeling op de AV van LOKO bij onderwijsmateries per faculteit
verlopen?  Dit zou dus betekenen dat Letteren maar 3 stemmen krijgt in plaats
van de huidige 7. Ons antwoord is neen. Algemeen hebben we de indruk dat men
veel te ver aan het gaan is in heel dat LUS‐gedoe.

Cultuur:
•

Er was 4 man op de bedevaart maar het was heel leuk. Volgende semester zullen we het
waarschijnlijk nog eens organiseren, maar dan ’s nachts.

Cudi:
•
•
•
•
•

Het laatste deel van ICC is binnen;
Het handboek van ICC kan niet meer geleverd worden, dit moet aan Verberckmoes en
Pasture gemeld worden;
Voor Historiografische Debatten zal er weer een bundel verkocht worden voor de les;
De overschotten van de Acco‐aankopen zullen we teruggeven na het laatste cudimoment;
De onkosten die we moesten verrekenen in de prijs van de cursus van Nederlandse
Historische Teksten waren toch koosjer, dus we hebben dat dan maar gedaan.

Onthaal: niks te melden.
Website:
•

De Vlaamse Avond stond niet op de site! Foei foei foei!
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•

Leander heeft woensdag een afspraak met Jerome betreffende de vernieuwing van de site.

Varia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenneths trui is op de kringenzuip door iemand anders meegenomen… Of misschien ligt ze in
de kelder.
De Killbots zullen onze headliner worden op Historia Rockt!
Voorstel voor de feestweek: een Urban Golf Demo = tof idee!
De begroting, jaarrekening en statuten zijn ingediend.
De Slimste Mens Ter Wereld was leuk, we hebben wel geen contact kunnen leggen met Erik
Van Looy maar misschien lukt het nog viavia.
De opkuis is voor Kenneth en Lander.
We hebben 4 gratis tickets te verdelen voor de cantus van VTK: Ward, Tine en Lies zijn alvast
kandidaat.
Badmuts van de Week: Lander. Door € 8 terug te geven aan iemand die nog niet betaald
heeft gaan we ook niet uit de kosten geraken hoor!
Voor de NKV‐themadag wordt er afgesproken om 9:15u aan ’t MSI;

Uw verkouden webmaster,

De voorzitter,

Sinterkl‐ Leander Van Reeth

Gerwin De Roy
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