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Verslag kringvergadering Historia vzw 15 december 2008
Aanwezig: Sarah, Alexander, Maarten, Ruben, Ward L., Kenneth, Bart, Jonas, Tine, Timmie, Karolien,
Anne, Inge, Jantje, Rudi, Karen, Victor, Leen, Wouter, Gerwin, Leander, , Frederik (later), Annette
(later), Lies (later), Evi (later), Laura (later).
Verontschuldigd: Ruth, Lander, Goedele, Sam.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•

De onsportieve match was een veldvoetbalmatch. Bovendien moet ze nog door LOKO
beslecht worden.
Bij de drie vragen van LOKO: Letteren zou 3 stemmen krijgen (en niet 1) in plaats van 7 (en
niet 6).
Frederik ging ook helpen op de cantus.

Financiën:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexander is zijn boekje met de exacte gegevens vergeten;
De subsidies zijn ingediend;
Het kerstfeestje bracht ons een beetje verlies (wat wel OK is). We moeten de waarborg en
het geld van Jo David nog terug krijgen;
We hadden een beetje winst op Brood & Spelen;
Iedereen heeft betaald voor de reis;
De hamburgers brachten winst op.
Zichtrekening: € 14.000 en ne klets;
Spaarrekening: € 8.000
De faktuur van het Staatsblad is betaald.

Hermes:
•
•

Is binnen bij de raaf, maar er zijn daar weer problemen. Hopelijk is hij morgen af;
De inhoudstafel is een beetje fluffy maar voor de rest is hij heel mooi.

•

De Bagatell is rondgebracht maar de les van 1e bach was te snel gedaan  morgen
langsgaan in een andere les;
Kan er volgende semester een andere lay‐out komen aub?

PR:

•

De secretaris vindt het hier om te bakken, zo vlak naast de chauffage. Frederik, Annette en Lies zijn
overigens gearriveerd.
Cudi:
•
•

Er is extreem veel gemeld dat het de laatste cudi is deze week, dus als ze het nu nog niet
weten…
Op het examen ICC zullen enkele handboeken beschikbaar zijn, omdat ze niet meer te
verkrijgen zijn in de Acco of cudi;
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•

Vandorpe gaat deze week afrekenen.

KOCO:
•
•
•

Ward en Inge moeten hun jasje voor de 24‐urenloop nog betalen;l
Het bandje van het Galabal kan niet komen, dus we zoeken een ander (update: dankzij
Karens virtuele pruillip komen ze toch. Hoezee!)
Er is een plakshift voor PR deze woensdag.

Sport:
•
•
•
•

Het is vandaag basket tegen Politika;
We hebben forfait gegeven voor de volleybalmatch tegen Apolloon;
Over volleybal gesproken: we hebben vorige week zowaar gewonnen, dus onze eerste
punten zijn binnen!
De inhaalmatch (zie vorig verslag) is donderdag om 22u.

Evi komt aan.
•

Assistentenvoetbal: ongeveer elke datum is mogelijk, alleen liefst niet op maandag of
woensdag.

Reis:
•
•

Zouden we eventueel een verzekering nemen? Vele mensen hebben waarschijnlijk zelf al
Europ Assistance  eventueel individueel?
Niet vergeten geld te wisselen voor het vertrek!

Animatie:
•
•
•
•
•
•

Het kerstetentje was geslaagd;
Vanavond is het cantus, er moet af en toe iemand een muziekje opzetten (Frederik);
Het is Brood noch Spelen deze week;
Openingsfuif van volgend academiejaar zal op 8 oktober vallen;
Wie wil er mee in de werkgroep van de feestweek? Gerwin, Karen, Jantje, Karolien, Bart,
Kenneth, Ward L., Maarten, Alexander, Lies.
De Urban Golfers willen liefst op donderdag komen, dit is oké voor ons.

Onthaal: niks te melden.
Onderwijs:
•
•
•
•

Het was vorige week groepsoverleg Humane Wetenschappen. Daar werd duidelijk dat de
Geassocieerde Universiteit bijna een feit is.
De universiteit gaat investeren in het leercentrup, zodat het er misschien al tegen 2012 zou
zijn. Men is nog altijd op zoek naar een naam. Voorstel: XTC (eXtreme Teaching Centre)!
Er zal ook (eindelijk) geld vrijgemaakt worden voor de faculteitsbibliotheken;
Het voorontwerp van het prototype van de tweejarige master vindt men vrij goed;
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•

De faculteit Letteren was niet akkoord met de rectorsevaluatie en wilt eventueel terug naar
het vorige systeem.

Kenji vindt zijn gsm belangrijker dan zijn kring, puh.
•

•

De minor Taal‐ & Letterkunde werd niet enthousiast onthaald op de faculteitsraad, men zal
nog wat onderhandelen maar tegen januari moet het wel klaar zijn… Op toledo staat
hierover trouwens meer info. Frederik geeft een schema door;
Sid‐INs: Na lotjetrek blijven Timmie en Evi over voor Limburg en Gerwin en Anne voor de
tweede dag in Antwerpen.

Cultuur:
•
•
•
•

De uitstap naar Breendonk & Moortgat gaat door op 17 maart, die naar Rijssel op 23 april;
Het is geen probleem dat we twee bussen van de K.U.Leuven gebruiken in 1 semester;
We hebben al vijf proffen voor de vertelavond: Janssens, Pasture, Verberckmoes, De Pauw en
Clarysse;
Er loopt in Brugge een tentoonstelling over Karel De Stoute (wanneer?), inkom = € 1 (met
gids en rondleiding door Brugge erbij € 16). Alexander zal dit bekijken.

Lustrum:
•
•

Acco doet in principe geen spronsoring van privéprojecten van kringen maar we moeten het
toch nog eens doormailen. Anders gaan we horen bij boekhandel Peeters;
We wachten nog op antwoord van De Valk;

Laura is er ook bij!
•
•
•

Donderdag om 17u is het vergadering op de Perma;
We hebben echt nog wel ideeën nodig voor het debat!
Er waren weinig studenten op de NKV‐themadag maar wel veel broodjes.

Film:
•
•
•

Komt er in het 2e semester ook een themaweek?
… en een 24u‐marathon?
…en kan dan ook het schild op de affiche geplaatst worden?

Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promo van de week: Bush de Noël van’ t vat: € 1,50 + € 2 waarborg. Gewoon recht onder de
tap zetten.
Er is nog een beetje Desperados en tequila;
Historia moet nog € 75,75 aan de fak;
Als er een vat gegeven wordt, moeten de bekertjes niet in het fakboek geschreven worden;
Permacontrole: 10/10;
Het is donderdag Flügelfuif: maak reclame in de les!
De thema‐avond van de fakfeestweek draait rond het thema Temptation Beach Party;
We gaan deze week nog langs bij Vos, Aerts en Thomas voor de proffentap;
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•
•

We zijn serieuze kanshebber om de Gini Passion te winnen (update: jawel hoor… We did it!)
De fak is vrijdag gesloten!

Drama:
•
•
•

Er wordt gerepeteerd en het is keitof!
Alle nodige lijsten zijn doorgestuurd naar LOKO;
Het is morgen IFTF‐vergadering.

Website:
•

•

Leander heeft met Jerome samengezeten en de eerste stappen naar een nieuwe site zijn
gezet. We moeten alleen nog een template kiezen. Zou daarom iedereen eens naar
http://www.joomla24.com kunnen gaan en doorklikken naar Templates, Joomla! 1.5
Templates (helemaal onderaan) en ten slotte Static Templates en daar eens gaan kijken naar
wat hij/zij een leuke lay‐out vindt? Je moet niet letten op foto’s, afbeeldingen en dergelijke
(die kunnen nog aangepast worden), maar eerder op hoe de knopjes er uit zien en zo.
Foto’s van kerstfeestje en Vlaamse Avond zijn op komst. Wie al eens wil kijken hoe het er
voor ’t moment uitziet: http://hist.student.kuleuven.be/Joomla is the place to be.

Varia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De opkuis is voor Lander en Laura;
Het is woensdag Goossens’ laatste les Annette gaat trappisten halen en hem brengen;
De Slimste Praeses gaat door op 18 maart. Erik Van Looy kan niet, maar we hebben wel
subsidies aangevraagd.
Het is morgen VTK‐cantus. Ward gaat dan toch niet mee.
Veel mensen hebben hun evaluatie al doorgestuurd. Danku! De rest word vriendelijk
verzocht dat alsnog te doen.
De prijzen van degenen die niet op het kerstfeestje waren worden nu uitgedeeld;
Na de cantus is het LOKO Sportkerstfeestje in de Albatros;
Katrien Philippen vond het cadeau heel tof!
Bedankt voor de Vlaamse CD’s;
De handdoeken die op het kerstfeestje gebruikt zijn, zijn gewassen en gestreken. Bedankt om
ze te mogen gebruiken!
Badmuts van de week: Karen en de kul.

Uw jarige secretaris,

De voorzitter,

Leander Van Reeth

Gerwin De Roy

Verslag
kv
Historia
15 – 12
 2008

